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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona za

IZVAJANJE
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KMETIJSTVU

V

LETU

1999

UKREPOV

V

(ZIUK99)

- EPA 873 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 1/7-1999 določila
besedilo:

pomembnem delu nadomestil pri pripravi blaga za izvoz pa so
že uvedeni).

- PREDLOGA ZAKONA ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH
UKREPOV V KMETIJSTVU V LETU 1999,

V zadnjem tromesečju se ponovno zaostruje položaj na trgu z
mlekom in mlečnimi proizvodi. Presežki le teh terjajo, poleg že
uveljavljenih, še dodatne ukrepe tudi pri podpori v izvozu ali
celo interventni odkup mleka v prahu in masla. Zaloge izdelkov
že ogrožajo normalni odkup mleka od proizvajalcev. Zaradi
hitrega kopičenja zalog mlečnih izdelkov, kot posledice
povečevanja odkupljenih količin mleka in poslabšanja izvoznih
možnosti (padec izvoznih cen) bi morali že pred dvema
mesecema sprejeti ukrep povišanja nadomestil pri pripravi
blaga za izvoz za mleko in mlečne izdelke. Vendar to ni bilo
mogoče, ker na noben način ni mogoče zagotoviti sredstev,
tudi z začasnim prerazporejanjem sredstev znotraj proračuna
kmetijskega ministrstva ne. Dokler ne bomo zagotovili dodatna
proračunska sredstva, ni mogoče uvesti nobenega ukrepa na
tem področju.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da ga obravnava na 37. izredni seji Državnega
zbora Republike Slovenije,
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona za izvajanje
interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 obravnava po
hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države.
Hitri postopek utemeljuje Vlada Republike Slovenije z
naslednjimi razlogi:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v prvem
polletju letošnjega leta bilo prisiljeno, zaradi razmer na trgu,
pravočasno sprejemati dodatne ukrepe na področju
prašičereje (interventni odkup prašičev, povečanje nadomestil
pri pripravi blaga za izvoz in uvedba regresa za plemenski
material), hmelja (zagotovitev obdelave skoraj polovice vseh
hmeljišč) in sprejem tržnega reda za krušna žita (uvedba
doplačil na ha ob hkratnem pomembnem znižanju odkupnih
cen in postopno vzpostavljanje tržnih razmer).

Ker gre za izvedbo nujnih dodatnih interventnih ukrepov, s
katerimi ni bilo oziroma ni mogoče odlašati in ker se je ugotovilo,
da ni druge možnosti za zagotovitev potrebnih dodatnih
sredstev kot sprejetje posebnega interventnega zakona,
predlaga Vlada Republike Slovenije, da se sprejem tega zakona
izvede po hitrem postopku. S tem bi še omogočili razrešitev
najbolj perečih problemov v kmetijstvu v letošnjem letu in
preprečili dolgoročne posledice, ki bi nastale v slovenskem
kmetijstvu nasploh in še zlasti v procesu usposabljanja za
prevzem skupne kmetijske politike EU.

Dodatne interventne ukrepe je Vlada Republike Slovenije doslej
uvedla na ta način, da je potrebna proračunska sredstva
zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
z začasnim prerazporejanjem sredstev znotraj svojega
proračuna Iz proračunskih postavk, za katere še niso bili
uvedeni ukrepi in se tudi sicer izvajajo v zadnji tretjini leta. Ta
prerazporeditev v višini 1.571.000.000,00 SIT je bila izvedena
kot začasna izposoja, nikakor pa ne kot dokončno zmanjšanje
določenih proračunskih postavk, ker bi to pomenilo zmanjšanje
ali ukinitev nujnih ukrepov na drugih področjih oziroma
proizvodih. Za preostalo višino sredstev, to je 2.529.000.000,00
SIT pa bodo ukrepi uvedeni v drugi polovici letošnjega leta (v
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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I. UVOD

1. Mleko in mlečni proizvodi

V zadnjih dveh letih beležimo resno poslabševanje ekonomskih
razmer v kmetijstvu v svetu nasploh. Za Evropsko Unijo je značilen
padec cen pri najpomembnejših kmetijskih in živilskih proizvodih
(govedo, prašiči, perutnina, mleko in mlečni izdelki). Poleg izpada
izvoza (negativni učinki azijske in ruske finančne krize) je zlasti
v prašičereji prišlo še do dodatnega pritiska na ponudbo zaradi
hitre rasti prireje prašičjega mesa. Da bi v EU rešili problem
viškov ter ponovno vzpodbudili rast cen in izvoza, so na trgu
intervenirali z raznimi ukrepi. Predvsem se je povečal odkup v
intervencijska skladišča ter močno so se povečale izvozne
spodbude.

Zaradi pomembno višje odkupne cene v letu 1998 (januarja 1998
je bila izhodiščna odkupna cena mleka povečana za 9 % na
50,15 SIT/I. V primerjavi s povprečno ceno v letu 1997 je bila tako
izhodiščna cena mleka v letu 1998 za 12,2 % višja, zaradi boljše
kakovosti odkupljenega mleka pa je povprečna odkupna cena
odkupljenega mleka po podatkih statistike porasla za 13,2 %), ki
je poleg rasti intenzivnosti prireje nedvomno vplivala na večji odkup
mleka v letu 1998 se je odkup mleka v Sloveniji povečal za 9,5 %.
Po podatkih kontrole mlečnosti (A kontrola) pa se je v letu 1998
povečala tudi povprečna mlečnost (v standardni laktaciji) za 5,9
% (od 4.615 na 4.887 l/kravo). Ocenjujemo, da je porasla tudi
povprečna mlečnost pri vseh kravah, tako da se je kljub
manjšemu številu krav skupna proizvodnja mleka v letu 1998
povečala.

Podobne razmere so tudi v državah CEFTE, katerih tradicionalni
izvozni trg je Rusija. Zaradi izpada tega trga in zaradi uvoznega
pritiska kmetijskih in živilskih proizvodov po subvencioniranih
cenah iz držav EU so se tudi v teh državah začeli pojavljati viški,
cene na trgih CEFTE pa so se kljub že tako nižji primerljivi ravni
z državami EU še znižale. Na drugi strani pa se je v vseh državah
kandidatkah za vstop v EU pričelo z vidika bodočih tržnih ureditev
in boljših pogajalskih izhodišč stimuliranje rasti proizvodnje mleka,
prireje mesa itd., zaradi česar je po izpadu izvoznega
povpraševanja pripeljalo še do večjega kopičenja zalog in
dodatnega pritiska na trg.

Na večjo proizvodnjo mleka kažejo tudi letošnji statistični podatki
o odkupu. Tako je bilo v prvih štirih mesecih letošnjega leta v
primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta odkupljeno za 10,7
% več mleka. Tudi povprečna statistična odkupna cena mleka je
bila v tem obdobju za 3,6 % višja od povprečne lanske odkupne
cene mleka.
Da bi se država znebila tržnih presežkov, ki so nastajali predvsem
zaradi večje količine odkupljenega mleka, je že v začetku avgusta
lanskega leta pomembno zvišala podpore za izvoz mleka in
mlečnih proizvodov, katerih višine so še vedno v veljavi.

Vpliv teh razmer je na slovensko kmetijstvo in živilstvo predvsem
posreden. Posledice pretresov na svetovnih trgih se kažejo v
upadanju izvoznega povpraševanja, zlasti v drugi polovici
lanskega leta, kar se je izraziteje nadaljevalo v letošnjem letu, ko
je bil zaradi vojne v Jugoslaviji otežen izvoz v Makedonijo, zaradi
plačilnih in zaščitnih težav je bil otežen izvoz na Hrvaško, trg
Bosne in Hercegovine pa so ob izpadu drugih trgov, z nižjimi
subvencioniranimi cenami prevzele države članice EU. Slovenija
namreč kar 60% kmetijskih in živilskih proizvodov izvozi v države
bivše Jugoslavije, od tega okrog 75% mleka in mlečnih izdelkov
ter okoli 53% mesa in mesnih izdelkov. Delež izvoza v EU pa
znaša okrog 24%.

V letošnjem letu pa je poleg povečanega odkupa mleka prišlo še
do dodatnega zaostrovanja razmer v mlekarstvu (posledica ruske
finančne krize) in sicer predvsem zaradi zmanjševanja izvoznega
povpraševanja ter izjemnega padca izvoznih cen pri nekaterih
mlečnih proizvodih (maslo, siri). Po podatkih G IZ Mlekarstva
Slovenije je bilo na dan 31.5.1999 na zalogi 62.523.600 litrov
mleka oz. mlečnih izdelkov: sterilnega mleka (4.142 t), mleka v
prahu (669 t), sirov (2.759 t) in masla (918 t), kar predstavlja 50
dnevni odkup mleka, od tega v nadzalogah 21,5 mio litrov. Zaloge
mleka in izdelkov pa se iz dneva v dan še povečujejo.

Ob hkratnem zmanjšanju izvoznih možnosti pa so na slovenske
trge zaradi nezadostne zunanjetrgovinske zaščite (obveznosti
po sporazumu GATT/WTO) pričeli dotekati subvencionirani
presežni izdelki iz držav EU in CEFTE. To je povzročilo
zmanjševanje odkupa domačih proizvodov, kopičenje zalog,
padec cen in posledično slabšanja ekonomskega položaja v
nekaterih živinorejskih panogah. Med prvimi se je pojavila kriza v
prašičereji ( že v zadnjem kvartalu lanskega leta, ki se nadaljuje
v letošnjem letu), sledi ji kriza v mlekarstvu in perutninarstvu;
poseben problem pa predstavlja resna kriza v hmeljarstvu.

Predvideni ukrepi za rešitev nastalih težav so:
- povečanje nadomestil za pripravo blaga za izvoz (za mleko
in mlečne izdelke),
( v kolikor ta ukrep v povezavi še z nekaterimi drugimi ne bo
dovolj učinkovit, bi bilo potrebno uvesti interventni odkup mleka
v prahu in masla)
uskladitev razmerja med mlečno maščobo in mlečnimi
beljakovinami z razmerjem v EU ( 45:55), kot podlaga za
določanje izhodiščne odkupne cene za mleko ( večji povdarek
na vsebnosti beljakovin),
plačilo rejcev 1 SIT /liter prodanega mleka za stroške odkupa
mleka,
zaostritev kakovosti glede na število mikroorganizmov in
število somatskih celic.

Nastale razmere resno ogrožajo uresničevanje sprejetih ciljev
razvoja kmetijstva in ekonomski položaj nekaterih kmetijskih
panog v Sloveniji. Ker gre za razmere, ki jih ni bilo mogoče
predvideti, je nujno, da se za izvajanje interventnih ukrepov
zagotovijo dodatna proračunska sredstva s posebnim zakonom.

Breme reševanja mlečne krize bi se tako porazdelilo deloma na
rejce in predelovalno industrijo in deloma na državo.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA:

2. Prašiči in svinjsko meso
Po izjemno ugodnih razmerah tako v slovenski kot tudi evropski
prašičereji v letih 1996/97 se je situacija v letu 1998 močno
spremenila. Zaradi izjemno velike ponudbe prašičev in prašičjega
mesa v državah članicah EU v letu 1998 je prišlo do ustvarjanja
velikih presežkov prašičjega mesa in posledično tudi do 50 %
padca tržnih cen prašičev v EU.

Kmetijski in živilski proizvodi, kjer se bodo izvajali dodatni ukrepi
intervencij so: mleko in mlečni proizvodi, prašiči in prašičje meso,
žita in hmelj. Razlogi za izvajanje dodatnih ukrepov so pri
posameznih proizvodih zlasti naslednji:
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uvoza prašičjega mesa v obdobju zmanjšane zunanjetrgovinske
zaščite, pa tudi zaradi manjšega sezonskega povpraševanja po
prašičjem mesu v obdobju prehoda iz zimskih na pomladanske
mesece, s ciljem zagotavljanja konkurenčnosti na tujih trgih,
predvsem na trgu bivših jugoslovanskih republik ter z namenom
povečanega izvoza tržnih viškov, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano predlagalo Vladi v sprejem uvedbo
podpore pri pripravi blaga za zunanji trg za vse vrste svežega in
ohlajenega prašičjega mesa domačih prašičev na primerljivi
evropski ravni ter zvišanje podpore pri pripravi blaga za zunanji
trg za izdelke iz prašičjega mesa (Ur. I.RS, št. 11 z dne 19.2.1999).

Stanje v Sloveniji se je pričelo poslabševati že ob koncu prvega
kvartala lanskega leta, ko so pričele odkupne cene domačih
prašičev občutneje padati. Razmere v EU so narekovale, da se
bo stanje tudi v Sloveniji še poslabševalo. Da bi zagotovili
izboljšanje razmer v prašičereji in preprečili nadaljnje padanje
cene je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v maju 1998 zvišala posebne
dajatve za uvoz prašičev in svinjskega mesa in hkrati uvedla tudi
interventni odkup prašičev. Po sorazmerno hitrem izboljšanju stanja
je prišlo v jeseni 1998 do ponovnega poslabšanja razmer.
Evropska unija je dne 15. oktobra 1998, z namenom nadomestitve
izpadlih azijskih in ruskega izvoznega trga in pospešitve izvoza
na druge trge, zlasti na trge držav Srednje in Vzhodne Evrope ter
z namenom zmanjšanja občutnih presežkov prašičev in
prašičjega mesa, ki so pritiskali na naglo padanje tržnih cen
prašičev v EU in s tem na izpad dohodka rejcev v teh državah,
ponovno zvišala izvozne subvencije (iz 30 ECU na 40 ECU/100
kg ki.m.; prvič jih je zvišala že 3. avgusta 98 iz 20 na 30 ECU/100
kg) za izvoz svežih prašičjih trupov in polovic.

Istočasno pa je Vlada Republike Slovenije ponovno posegla po
interventnem ukrepu in sklenila, da Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve odkupi do 20.000 prašičev pitancev
slovenskega porekla po zaščitni ceni 4,69 SIT za 1 % mesa v
toplih polovicah fco odkupno mesto (Ur.l.RS, št. 16 z dne 19.3.99).
Interventni odkup je bil zaključen v drugi polovici aprila. Ukrep je
kratkoročno pripomogel k delni stabilizaciji razmer. Zaradi
neučinkovite zunanjetrgovinske zaščite in še vedno izjemno nizkih
uvoznih cen prašičev pa je ob prenehanju veljavnosti
interventnega odkupa ponovno prišlo do ustvarjanja tržnih viškov
ter do hitrega slabšanja ekonomskega položaja prašičerejcev.
Za primerjavo navajamo, da je bila povprečna uvozna cena trupov
in polovic v lanskem aprilu za 66,8 % višja od letošnje aprilske, v
maju pa celo kar za 76 % od letošnje majske. Temu ustrezno so
se odzivale tudi domače odkupne cene prašičev, ki so bile ob
koncu aprila v povprečju do 40 % nižje od povprečne cene v
lanskem aprilu. Ob nezmožnosti zadostne zunanjetrgovinske
zaščite nam je kot edini ukrep za interveniranje na domačem trgu
ponovno ostal le ukrep interventnega odkupa. Tako je Vlada
Republike Slovenije na 109. sep dne 13. maja 1999 ponovno
sklenila, da Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve odkupi
do 20.000 prašičev pitancev slovenskega porekla po zaščitni
ceni 4,69 SIT za 1 % mesa v toplih polovicah fco odkupno mesto
(Ur.l.RS, št. 36/99). V ta namen je bilo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za financiranje stroškov odkupa, klanja in skladiščenja
zalog ter pokrivanje razlike med nabavno in prodajno ceno v
višini 500.000.000 tolarjev. To je bilo izvedeno z začasno
prerazporeditvijo znotraj proračuna MKGP.

S tem je prišlo do povečanega pritiska na izvoz tudi na slovenski
trg, zlasti iz sosednje Avstrije. Uvoz prašičjega mesa se je po
uradnih statističnih podatkih ponovno občutno povečal zlasti v
septembru ter v oktobru minulega leta. Tako je bil uvoz prašičjega
mesa septembra 98 za 18,3 % večji kot septembra 1997 ter kar
za 49 % večji kot avgusta 98, oktobra 98 pa se je mesečni uvoz
prašičjega mesa ponovno izjemno povečal in je znašal 3528 ton,
kar je skoraj 28 % več kot oktobra 97 ter slabih 20 % več kot
septembra 98.
Zaradi zasićenosti trga z uvoženim prašičjim mesom so nastopile
težave z odkupom doma vzrejenih prašičev. V tem obdobju se je
raven cene spustila na 86 % interventne cene prašičev določene
v junijskem interventnem odkupu (196,00 SIT/kg ž.t.) in s tem
dosegla najnižjo raven v zadnjih petih letih.
Zaradi kritičnih razmer in potrebe po hitrem interveniranju države
je Vlada Republike Slovenije na 85. seji dne 19. novembra 1998
izdala uredbo o uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve
pri uvozu prašičjega mesa, s katero naj bi vsaj deloma omejila za
trenutne razmere prevelik uvoz mesa. Posledica uvedbe ukrepa
je bil manjši interes po uvozu ter zaustavitev nadaljnjega padanja
odkupne cene. Hkrati je bilo zaznati tudi rahlo povečanje
povpraševanja po doma vzrejenih prašičih in s tem postopno
zmanjševanje ponudbe tržnih presežkov.

Od 28.5. do 17.6.1999 je bilo odkupljenih 10.503 kom prašičev
pitancev. Konec drugega tedna intervencijskega odkupa je začela
usihati ponudba prašičev pitancev za intervencijski odkup, kar
pomeni, da so se razmere na trgu s prašiči stabilizirale.
Tudi zadnji podatki o odkupnih cenah ter povečanem domačem
povpraševanju, ki so posledica manjšega uvoza, posredno zaradi
uvedenih ukrepov (odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za
uvoz mesa, odredba o prepovedi uvoza živih klavnih živali in živil
iz EU) kot tudi rasti cen v EU ter drugih ukrepov (interventni
odkup, podpora pri pripravi blaga za zunanji trg) že lahko govorimo
o postopnem izboljševanju razmer v prašičereji. Večje učinke in
dokončno saniranje razmer v prašičereji pa je pričakovati v drugi
polovici letošnjega leta, ko se zaradi sezonsko večje porabe in
zaradi pričakovanega porasta cen na evropskih trgih in trgu
CEFTE poveča povpraševanje po prašičih iz domače reje.

Zaradi pritiska nekaterih držav CEFTE zlasti Češke republike pa
je Evropska komisija 9. decembra lanskega leta je izdala uredbo,
s katero je za polovico znižala izvozne subvencije (iz 40 ECU na
20 ECU/100 kg) za izvoz prašičjega mesa v Srednje in
Vzhodnoevropske države, med drugim tudi za Slovenijo.
15. januarja 1999 je Vlada Republike Slovenije predvsem na pritisk
predstavnikov Evropske komisije, ki so nedopustnost zaščitnega
ukrepa utemeljevali z znižanjem evropskih izvoznih subvencij za
prašičje meso, sprejela sklep o prenehanju veljavnost uredbe o
uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve, uvedeno 21.
novembra lanskega leta, hkrati pa je prenehal tudi poostren
veterinarski nadzor na meji.

3. Žita

Razmere na trgu ne bi bile kritične, če ne bi ob hkratni ukinitvi
tako dodatne zunanjetrgovinske kot tudi necarinske zaščite,
obenem prišlo do ponovnega padca uvoznih cen. Padec tržnih
cen prašičev v EU in zvišanje izvoznih subvencij v državah
CEFTE je pripomogel k ponovnemu zniževanju uvoznih cen,
zaradi česar se je takoj povečal interes po uvozu.

V letu 1999 smo sprejeli tržni red za krušna žita, katerega osnovni
cilj je, da poleg zagotovitve odkupa in primernega dohodka
pridelovalcem, letos prvič resneje omogoči postopno uvajanje
tržnih zakonitosti pri odkupu . To pomeni, da naj bi se država
vključila v odkup samo v primeru, ko odkup po normalnih tržnih
poteh ne bi bil zagotovljen za vse ponujene količine. Spremembe,
ki so bile v ta namen potrebne, so terjale tudi bistveno povečanje
nadomestil pri cenah zaradi nujnosti zagotovitve bistveno nižje

Da bi ublažili pritisk tržnih presežkov prašičev in prašičjega mesa
na domačem trgu, ki so nastali predvsem zaradi povečanega
7. julij 1999
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subvencijam v kmetijstvo za leto 1999. Ta odliv pri planiranju
proračuna za leto 1999 nismo predvideli.

odkupne cene krušnih žit (v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče
pričakovati interesa žitnih podjetij za odkup). Hkrati s tem je bila
sprejeta odločitev, da se to nadomestilo izplača na ha površine.

Hkrati s takšnim načinom reševanja obdelave hmeljišč potekajo
tudi intenzivne aktivnosti za dolgoročno oz. trajno rešitev. Vendar
bodo postopki iskanja novega obdelovalca dolgotrajni, predvsem
zaradi dejstva, da so zemljišča, na katerih so hmeljišča, v lasti
Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov, žičnice pa v stečajni masi, na velikem delu zemljišč pa
tudi še teče postopek denacionalizacije. To pa je tudi temeljni
razlog, da že tudi za letošnje leto ni bilo mogoče zagotoviti ustrezne
obdelave na drug način.

Ocene o obsegu potrebnih sredstev za ta namen kažejo, da bo
potrebno zagotoviti precej več sredstev, kot jih je zagotovljeno v
sprejetem veljavnem proračunu ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Dodatno bo potrebno zagotoviti cca
890.000.000,00 SIT.
Pri tem je potrebno upoštevati, da višja proračunska sredstva
omogočajo ne samo zagotavljanje primerne ravni dohodka
pridelovalcem, ampak omogočajo tudi bistveno nižjo ceno surovine
(pšenice) za predelovalno industrijo, ki bo zaradi tega lahko bolj
konkurenčna in tudi cenejša v svojih končnih proizvodih. To bo v
končni fazi tudi omogočalo bolj odprt trg s pšenico in izdelki iz nje.
Oblika izplačila nadomestila na ha pa pomeni tudi resen korak v
smeri uvajanja proizvodno nevtralnih oblik intervencij, kot enega
od bistvenih elementov za vzpodbujanje okolju prijaznejšega
kmetovanja.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganim zakonom bodo v proračunu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovljena dodatna sredstva
za subvencije na področju prašičereje, mleka, žit in hmelja. S tem
bo omogočena izvedba ukrepov, ki bodo zagotovili vzpostavitev
oz. ohranjanje primernih ekonomskih razmer v teh kmetijskih
panogah.

Hmelj
Zaradi uvedbe stečajnega postopka v podjetju Hmezad Kmetijstvo
Žalec neposredno pred začetkom del v hmeljiščih je nastala resna
nevarnost, da bo cca 1000 ha hmeljišč, kolikor jih je doslej to
podjetje obdelovalo, ostalo neobdelanih. Teh 1000 ha pomeni
polovico vseh hmeljnih površin v Sloveniji ( v letu 1998 jih je bilo
skupaj 2010 ha ). Najpomembnejši razlog ( ne pa edini) za stečaj
podjetja je v krizi hmeljarstva nasploh. Močan padec cen hmelja
na svetovnem trgu, ki traja že nekaj let, resno ogroža to kmetijsko
panogo tudi pri nas. Podobno kot druge razvite države, naj bi tudi
v Sloveniji pomagali premostiti to krizno obdobje (to v določeni
meri izvajamo zadnji dve leti). V ta okvir sodi tudi enkratno in
izjemno reševanje pridelave hmelja na I000 ha površin, ki jih je
dosleh obdelovalo podjetje Hmezad Kmetijstvo Žalec.

Sredstva zagotovljena s tem zakonom so namenjena deloma za
pokrivanje že nastalih obveznosti (prašiči, hmelj), pretežni del pa
za financiranje ukrepov, ki bodo uvedeni in ki se bodo izvajali v
drugi polovici letošnjega leta (nadomestila pri pripravi blaga za
izvoz).
Ukrepi subvencij, ki se bodo financirali iz sredstev zagotovljenih
na podlagi tega zakona, se bodo izvajali na podlagi in v skladu s
predpisi o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
proizvodnjo in ponudbo hrane ter predpisi o izvajanju proračuna
Republike Slovenije.

Sprejeti cilj kmetijske politike je, da bi naj ohranjali obseg hmeljišč
na cca 2500 ha.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Ob morebitni opustitvi obdelave skoraj polovice hmeljišč bi bila
bistveno zmanjšana možnost, da bi obseg hmeljišč še kdaj vrnili
na dosedanji obseg.To pa ne samo zaradi dejstva, da je hmeljarska
pridelava izrazito kapitalsko intezivna (visoka začetna investicija),
ampak predvsem zaradi tega, ker bi z umikom ponudbe hmelja
trajno izgubili svoja tradicionalna tržišča. Z opustitvijo polovice od
vseh količin slovenskega hmelja bi bila zaradi celotne
infrastrukture, kije prilagojena celotnemu obsegu pridelave hmelja,
ogrožena tudi druga polovica pridelave hmelja. Nenazadnje bi
zaradi neobdelanosti hmeljišč grozila tudi razširitev pojava
rastlinskih bolezni in škodljivcev Zato je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pripravilo program prevzema te
proizvodnje v dogovoru s stečajnim upraviteljem in predvidenim
začasnim prevzemnikom obdelave - Perutnino Ptuj d.d., ki je
postala podzakupnik kmetijskih zemljišč, na katerih so hmeljišča
in najemnik opreme, kmetijskih strojev, objektov potrebnih za
obdelavo hmelja za letošnjo sezono. Delo opravljajo, kot začasno
zaposleni na Perutnini Ptuj, dosedanji delavci podjetja Hmezad
Kmetijstvo Žalec.

S tem zakonom se povečuje obseg prihodkov in odhodkov
državnega proračuna v višini iz prvega in drugega člena zakona,
in skladno s 4. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur.list RS, štev.5/96, 78/97, 87/97,34/98)
Za tehnično izvedbo ukrepov intervencij v kmetijstvu, predvidenih
s tem zakonom ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva.

V. BESEDILO ČLENOV
1.člen
S tem zakonom se zagotavljajo sredstva za financiranje
interventnih ukrepov na področju prašičereje, mleka, hmelja in žit
v letu 1999.

Predvidevamo, da se bo med prilivi - prihodki in odhodki pri
obdelavi hmeljišč v letošnji sezoni ter prodajo hmelja pojavila
negativna razlika v predvideni višini 400 000 000,00 SIT. Točne
višine te razlike se natančno ne da v naprej opredeliti predvsem
zaradi odprtih vprašaj glede cene hmelja letošnjega letnika,
naravnih pogojev ki vplivajo na stroške in količino ter kakovost
pridelave. Negativno razliko bomo pokrivali iz sredstev namenjenih

poročevalec, št. 51

2.člen
Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena se zagotovi dodatna
sredstva v proračunu Republike Slovenije v višini do
3.950.000.000.00 STI.(trimiliardevetstopetdesedtisoč ).Sredstva
se namenijo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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3.člen

obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
najpozneje v sedmih dneh po vplačilu.

Sredstva iz prejšnjega člena se zagotovijo iz sredstev odškodnin
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, ki jih bodo
zavezanci vplačali v proračun Republike Slovenije, v skladu s
prvim odstavkom 16.člena zakona o kmetijskih zemljiščih ( Uradni
list RS, št.59/96, 31/98 - odločba US, 1/99) v letu 1999.

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

Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo o izvršenih vplačilih

OBRAZLOŽITEV

S predlaganim zakonom se v letu 1999 zagotavljajo dodatna
proračunska sredstva ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za izvedbo interventnih ukrepov na področju prašičereje,
mleka, žit in hmelja. S tem bo omogočena izvedba ukrepov (novih
ali obstoječih v povečanem obsegu) ki bodo zagotovili ponovno
vzpostavitev primernega ravnotežja med ponudbo in
povpraševanjem na domačem trgu in s tem normalnejše pogoje
gospodarjenja. To velja predvsem za prašiče in mleko. Pri hmelju
gre za specifično in enkratno reševanje pomembnega dela
panoge, pri krušnih žitih pa je dodatni obseg sredstev potreben
zaradi nujnih in tudi večjih sprememb v tržni ureditvi v smislu
hitrejšega prilagajanja tržni ureditvi EU in hkratnega doseganja
večjih makroekonomskih učinkov.

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo nujnih interventnih
ukrepov v kmetijstvu v letu 1999.
Sredstva bodo v skladu s predpisi o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, proizvodnje in ponudbe hrane
namenjena za naslednje vrste ukrepov: financiranje stroškov
interventnega odkupa prašičev, izplačilo nadomestila na ha
površine zasejane s krušnimi žiti, povečanje nadomestil pri pripravi
blaga za izvoz (svinjsko meso in izdelki, mleko in mlečni izdelki)
in zagotavljanje izvajanja rednih ■ že uveljavljenih nadomestil za
drugo polletje letošnjega leta in za izvedbo posebnega programa
obdelave hmeljišč. Vsi ukrepi bodo izvedeni v letošnjem letu.
Dodatne ukrepe oz. povečan obseg ukrepov bodo izvajale
obstoječe strokovne službe. Za izvajanje zakona ni potrebno
zagotavljati dodatna finančna sredstva.

S tem zakonom se zagotavlja do 4.100.000.000,00 SIT dodatnih
sredstev v proračun Republike Slovenije za ministrstsvo za

7. julij 1999
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Predlog zakona o

ZDRAVNIŠKI

SLUŽBI

(ZZdrS)

- EPA 1433 - tretja obravnava

starostne strukture zdravnikov, ki opravljajo dežurno službo.

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17/6-1999 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 13. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/5-1999 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Repubike
Slovenije k predlogu zakona o zdravniški službi - tretja
obravnava in Analizo organizacije zdravstvene službe glede

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Zdravnik in zdravniška služba

Zdravnik se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti
in strokovno preverjenih metodah.

1. člen

Zaposleni zdravnik sodeluje pri odločanju o sestavi delovne
skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Zdravnica in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdravnik (v
nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljajo zdravstveno dejavnost
kot zdravniško službo v skladu z zakonom o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95 in 8/96) in tem
zakonom.

4. člen
Zdravniška služba je poklicna dejavnost zdravnikov, ki temelji na
spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene
dejavnosti.

Zdravniška služba obsega:
1. pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih bolezni,
poškodb ali anomalij;
2. presojo stanja iz prejšnje točke s pomočjo medicinskodiagnostičnih sredstev;
3. zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;
4. preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;
5. skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;
6. predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
7. obdukcijo mrtvih;
8. izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških potrdil;
9. izdajanje zdravil iz priročnih zalog zdravil;
10. druga dela v skladu s posebnimi predpisi.

2. člen
Zdravnik mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in
dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in
neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega
poklica.
3. člen
Zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen.
Zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih
okoliščinah najprimernejši.
7. julij 1999
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še posebne pogoje, določene s tem zakonom.

5. člen

Zdravnik mora:

Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno
usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki splošne medicine, specialisti, zobozdravniki in zobozdravniki specialisti, če
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

■

1.2. Razpored zdravniških delovnih mest v okviru
mreže javne zdravstvene službe

imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost,
biti vpisan v register zdravnikov,
imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe
na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu:
licenca).
11. člen

6. člen

Zdravnik uporablja pri opravljanju zdravniške službe slovenski
jezik, na dvojezičnem mešanem območju italijanske in madžarske
narodne skupnosti pa uporablja tudi italijanski oziroma madžarski
jezik.

Zdravniška služba se opravlja na zdravniških delovnih mestih v
okviru mreže javne zdravstvene službe in izven nje.
7. člen

Znanje jezika se dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali
s potrdilom izobraževalnega zavoda.

Zdravniška delovna mesta v mreži javne zdravstvene službe se
razporedijo po območjih in po specialističnih področjih tako, da se
zagotovi prebivalcem čim bolj enaka dostopnost do kakovostnih
zdravstvenih storitev.

12. člen

Zdravniška delovna mesta se v mreži javne zdravstvene službe
razporedijo po strokovnih področjih:

Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ali nostrificirano diplomo
tuje univerze in je opravil:

- v javnih zavodih;
- pri drugih pravnih osebah s koncesijo;
- pri zasebnih zdravnikih s koncesijo.

- zobozdravnik: pripravništvo;
- zdravnik specialist: zdravniško specializacijo;
- zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializacijo.

8. člen
2.2. Pripravništvo in sekundarijat

Razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene
službe določi minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister).

13. člen
Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli kot
zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča
s strokovnim izpitom.

9. člen
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica)
v zvezi z razporedom zdravniških delovnih mest v mreži javne
zdravstvene službe:

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom predpiše
minister v sodelovanju z Zbornico.

spremlja zasedenost zdravniških delovnih mest;
nezaposlenim zdravnikom posreduje informacije o prostih
zdravniških delovnih mestih, delodajalcem pa informacije o
nezaposlenih zdravnikih;
daje mnenja k podeljevanju koncesij zasebnim zdravnikom;
v skladu s potrebami in starostno strukturo zdravnikov
posameznih strok načrtuje in odobrava specializacije.

Na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita Zbornica
zobozdravniku izda licenco za opravljanje zobozdravniškega
poklica.
14. člen
Zdravnik, ki je končal študij medicine, se zaposli kot sekundarij.
Sekundarijat traja dve leti in se konča s preskusom
usposobljenosti.

Vsako objavo prostega zdravniškega delovnega mesta zdravnika
je treba hkrati s prijavo Zavodu za zaposlovanje posredovati
Zbornici.

Prvih šest mesecev opravlja sekundarij program pripravništva,
ki ga konča s strokovnim izpitom. Vsebino in potek programa
pripravništva s strokovnim izpitom predpiše minister v sodelovanju
z Zbornico. Po opravljenem strokovnem izpitu nadaljuje zdravnik
program sekundarijata.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

Vsebino in potek sekundarijata s preskusom usposobljenosti določi
Zbornica v soglasju z ministrom.

2.1. Splošno

15. člen

10. člen

Zobozdravniki pripravniki in zdravniki sekundariji smejo opravljati
zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom
in z odgovornostjo mentorja.

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg
pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje
poročevalec, št. 51
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24. člen

2.3. Zdravniške specializacije

Zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije sproti sporočajo
Zbornici:

16. člen
Zdravnik oziroma zobozdravnik, ki je opravil strokovni izpit, se
lahko specializira na posameznem strokovnem področju.
Specializacija se konča s specialističnim izpitom.

- seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposabljanje
zdravnikov,
- seznam mentorjev,
- seznam zaposlenih pripravnikov, sekundarijev in
specializantov ter predviden zaključek njihovega
usposabljanja.

Zdravniku se lahko v program specializacije delno ali v celoti
všteva tisti del programa opravljenega sekundarijata, ki po vsebini
ustreza programu specializacije.

25. člen

17. člen

Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se zagotavljajo
iz sredstev državnega proračuna.

Vsebine specializacij pripravi Slovensko zdravniško društvo v
sodelovanju z Medicinsko fakulteto, sprejme pa Zbornica.

Sredstva za specializacije za zdravniška delovna mesta v mreži
javne zdravstvene službe se zagotavljajo v okviru cen
zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vrste in trajanje specializacij in postopek opravljanja
specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije določi
Zbornica.
18. člen

2.5. Mentorji

Specializacijo odobri zdravnikom Zbornica na podlagi javnega
razpisa. Razpisne pogoje, postopek razpisa in odobritve
specializacije določi Zbornica v soglasju z ministrom.

26. člen
Mentorje imenuje Zbornica na predlog zdravstvenega zavoda
oziroma zasebne ordinacije, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
pripravništva, sekundarijata in specializacije.

19. člen
Veljavnost v tujini opravljene specializacije, ki po vsebini in trajanju
ustreza zahtevam iz 17. člena tega zakona, se prizna po postopku
in na način, ki ga določi Zbornica v soglasju z ministrom.

27. člen
Mentor:

20. člen

-

Zdravniki specializanti smejo opravljati zdravniško službo, za
katero specializirajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja.

2.4. Delovna mesta za usposabljanje zdravnikov
21. člen
Minister na predlog Zbornice predpiše organizacijske, kadrovske,
materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni
zavod ali zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva,
sekundarijata in specializacij.

vodi usposabljanje zdravnika v skladu s programom ter
dosežki znanosti In strokovno preverjenimi metodami;
- nudi zdravniku organizacijsko in strokovno pomoč, ki je
potrebna za dosego zahtevanega znanja na področju, za
katerega je kot mentor odgovoren;
mora biti zdravniku zgled strokovno in etično neoporečnega
ravnanja z bolnikom in dobrega kolegialnega odnosa med
zdravniki in medicinskim osebjem;
- vodi podatke o strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju
zdravnika in jih posreduje Zbornici.
28. člen

Mentor ima pravico do ustreznih pogojev .za delo.
Mentor sme odkloniti delo z zdravnikom, ki kljub opozorilu ne
izvaja ali malomarno izvaja program usposabljanja.

22. člen
Minister na predlog Zbornice pooblasti zdravstvene zavode in
zasebne ordinacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, za
izvajanje določene vrste in obsega pripravništva, sekundarijata
in specializacij. V sklepu določi tudi število delovnih mest za
usposabljanje zdravnikov, upoštevaje potrebo po enakomerni
zasedenosti teh mest v celoletnem obdobju.

Pogoje za opravljanje mentorstva določi Zbornica v soglasju z
ministrom.

23. člen

29. člen

Pooblaščeni zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije morajo
ponuditi zaposlitev pripravnikom, sekundarijem in specializantom
v okviru števila odobrenih delovnih mest zdravnikov za
usposabljanje.

Zdravnik sme začeti opravljati zdravniško službo z vpisom v
register zdravnikov, ki ga vodi Zbornica.
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Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost
zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na
določenem strokovnem področju.

30. člen
Vpis v register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje pogoje,
določene s tem zakonom.

Licenca se podeli za določen čas - dobo sedmih let.

O vpisu v register Zbornica izda odločbo v upravnem postopku.
34. člen (prej 35. člen)
31. člen

Zdravniku se licenca podeli po opravljeni specializaciji, za področje
zobozdravstva pa po pripravništvu in uspešno opravljenem
strokovnem izpitu.

Za vodenje registra zdravnikov Zbornica zbira naslednje osebne
podatke:

-

priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
državljanstvo;
naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta;
način opravljanja zdravniške službe;
osebno številko zdravnika;
kraj in datum diplome;
datum strokovnega izpita;
datum in vrsta opravljene- specializacije;
datum, vrsto in trajanje podeljene licence;
datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja;
datum ter področje pridobljenih znanstvenih nazivov;
pridobljeni strokovni nazivi;
pridobljeni pedagoški nazivi;
članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih;
druge podatke, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih
pooblastil Zbornice.

35. člen (prej 36. člen)
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo na
področju, za katerega ima licenco.
Natančnejše pogoje za določitev strokovnih dosežkov kot dokaza
strokovne usposobljenosti, vsebino, roke in postopke preizkusa
strokovne usposobljenosti, kolikor zdravnik ne izpolnjuje pogoja
strokovnih dosežkov ter potrebne postopke in evidence določi
Zbornica.
Zdravnik, ki ne opravi
usposobljenosti ali ne pride
mora na svoje stroške ob
izpopolnjevati na ustreznem

Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti
oziroma če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje preizkusa,
zdravniku Zbornica odvzame dovoljenje za samostojno delo.

Od zasebnih zdravnikov Zbornica zbira še naslednje podatke:
-

uspešno preizkusa strokovne
na preizkus v določenem roku, se
rednem delu dodatno strokovno
strokovnem področju.

datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne zdravniške
službe;
področje in kraj opravljanja zasebne zdravniške službe;
datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter področje in obseg
programa, za katerega je sklenjena pogodba z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

36. člen (prej 37. člen)
Zdravnik mora pred iztekom veljavnosti licence predložiti Zbornici
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence. V primeru,
da zdravnik ne predloži dokazil, mora opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti.
Zdravnik, ki prvič ne opravi uspešno preizkusa strokovne
usposobljenosti a|i prvič ne pride na preizkus v določenem roku,
se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno strokovno
izpopolnjevati na ustreznem področju.

32. člen - črtan - (prej 33 člen)
32. člen (prej 33. člen)

Po končanem dodatnem strokovnem izpopolnjevanju lahko
zdravnik še enkrat opravlja preizkus usposobljenosti.

Zdravnika se v registru zdravnikov ne vodi več kot zasebnega
zdravnika, če:

37. člen (prej 38. člen)

odjavi opravljanje zasebne zdravniške službe;
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
zdravniške službe ozirorjia poklica,
- opravlja zdravniško službo v nasprotju z vpisom v register,
- se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti.

Zdravniku lahko Zbornica začasno ali trajno odvzame licenco
zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu
z akti Zbornice.
Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne
pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje
zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt
bolnika.

Zbornica izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih zdravnikov v
upravnem postopku.

Začasen odvzem licence do največ 5 let se lahko izreče:
2.7. Podeljevanje, podaljševanje in odvzem licenc

če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na
dodatno strokovno usposabljanje, pa ni do izteka licence
uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti,
če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko resno ogroža
zdravje ali življenje bolnika,
če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo
začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje

33. člen ( prej 34. člen)
Zdravniku, ki izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
zdravniške službe, Zbornica podeli licenco.

poročevalec, št. 51
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-

dejavnosti ali poklica,
če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za
opravljanje dejavnosti,
če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil
dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri
svojem delu s pacienti ne uporablja slovenskega jezika.

zdravstvenega varstva. Je poseben delovni pogoj, ki zagotavlja
tudi organizacijo nujne zdravniške pomoči.
Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Zdravniku, ki je dopolnil 50 let starosti, praviloma ni potrebno
opravljati dežurne službe, ob pogojih, ki jih določi minister.

38. člen (prej 39. člen)
Podrobnejša določila o načinu, organih, evidenci in postopku pri
odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence sprejme
Zbornica v soglasju z ministrom.

4.2. Nujna zdravniška pomoč
43. člen (prej 45. člen)

Za podelitev, podaljšanje in odvzem licence se izda odločba v
upravnem postopku.

Nujna zdravniška pomoč obsega nujne storitve, katerih opustitev
bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja
ali smrt. Tako pomoč je dolžan nuditi zdravnik v skladu s kodeksom
medicinske deontologije in v skladu z dosežki znanosti in strokovno
preverjenimi metodami.

3. ZASEBNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Zdravnik ne sme pogojevati nuđenja nujne zdravniške pomoči z
vnaprejšnjim plačilom.

39. člen (prej 40. člen)
Zdravnik lahko samostojno opravlja zdravniško službo kot
zasebni zdravnik, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon in če
je vpisan v register zdravnikov.

44. člen (prej 46. člen)

(prejšnji 41. člen - črtan)

Zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru
mreže javne zdravstvene službe, se mora vključiti v program
zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

40. člen (prej 42. člen)

45. člen (prej 47. člen)

Ko zasebni zdravnik preneha z opravljanjem zasebne zdravniške
službe, izroči vso zdravstveno dokumentacijo zdravniku, ki s
soglasjem Zbornice prevzame opravljanje njegove zdravniške
službe.

Zdravnik mora v skladu z veljavnimi dosežki znanosti in strokovno
preverjenimi metodami, glede na svojo dejavnost in krajevne
pogoje, imeti na razpolago nujne medicinske pripomočke in nujna
zdravila, ki jih bolniku posreduje kot začetek nujne zdravniške
pomoči.

Če si zasebni zdravnik do prenehanja opravljanja zdravniške
službe ni določil prevzemnika, imenuje Zbornica začasnega
upravitelja zdravstvene dokumentacije.

Seznam nujnih medicinskih pripomočkov in nujnih zdravil iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.

Koncedent naj ob prenehanju opravljanja zdravniške službe
koncesionarja pri podelitvi koncesije drugemu zainteresiranemu
zdravniku upošteva mnenje dosedanjega koncesionarja.
Zainteresirani zdravnik pridobi potrebna soglasja občine,
ministrstva in Zbornice.

4.3. Priročne zaloge zdravil
46. člen (prej 46. a člen)

41. člen (prej 43. člen)

Zdravnik ima lahko priročno zalogo zdravil, če v kraju, kjer je
organizirana zdravstvena služba, ni lekarne ali njene podružnice.

Določbe prejšnjega člena se uporabljajo tudi, če zasebni zdravnik
umre. V tem primeru ima začasni upravitelj pravico do vstopa v
ordinacijo in do prevzema zdravstvene dokumentacije.

Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda občinski
upravni organ, pristojen za zdravstvo, ki mora pred tem pridobiti
mnenje Zbornice.
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil iz prvega
odstavka tega člena se odvzame, če se v kraju odpre lekarna ali
podružnica lekarne.

4. DOLŽNOSTI IN PRAVICE
ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE

4.4. Opravljanje zdravniške službe v času stavke

4.1. Dežurna zdravniška služba

47. člen (prej 47. a člen)
Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve
iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih opustitev bi v
kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v

42. člen (prej 44. člen)
Dežurna služba je zagotavljanje celodnevnega neprekinjenega
7. julij 1999
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54. člen (prej 54. člen)

smrt, vse zdravniške storitve za bolnike do 18 leta in nad 65 leta
starosti ter vse zdravniške storitve v zvezi z nosečnostjo in
porodom.

Brez predhodnega soglasja bolnika lahko podatke iz 52. člena
tega zakona daje bolnikovim ožjim sorodnikom ali skrbnikom
oziroma izvenzakonskemu partnerju le zdravnik, ki bolnika zdravi,
če oceni, da je to v bolnikovo korist.

4.5. Medsebojni odnosi
55. člen (prej 55. člen)
48. člen (prej 48. člen)
V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere
drugega zdravnika, mora zdravnik oziroma zdravstveni zavod
na novo izbranemu zdravniku posredovati vso zdravstveno
dokumentacijo o bolniku.

Zdravnik mora seznaniti bolnika s predvidenimi diagnostičnimi
postopki in s predlaganim zdravljenjem.
Zdravnik ne sme ukrepati brez bolnikove privolitve oziroma
privolitve staršev za osebe mlajše od 15 let oziroma skrbnika,
kadar gre za osebe pod skrbništvom.

5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
ZDRAVNIŠKEGA DELA

Ukrepi brez privolitve bolnika, staršev ali skrbnika so dopustni le,
če bi opustitev zdravljenja povzročila bolniku zdravstveno škodo
in bolnik ni sposoben odločanja o sebi zaradi motenj zavesti ali
hude oslabitve umskih sposobnosti ali umske manjrazvitosti ali
duševne motnje, zaradi katere je hudo motena bolnikova presoja.

5.1. Strokovno izpopolnjevanje
56. člen (prej 56. člen)

49. člen (prej 49. člen)

Zdravnik ima pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, ki
obsega:

Zdravnik ni odgovoren za potek zdravljenja bolnika, kadar:
- zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem
počutju;
- se ne ravna po navodilih zdravnika;
- ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

stalno spremljanje razvoja medicinskih ved,
pridobivanje novega znanja.
Delodajalec mora zdravniku omogočiti strokovno izpopolnjevanje
najmanj v obsegu, ki omogoča zdravniku podaljševanje licence
brez preskusa strokovne usposobljenosti.

50. člen (prej 50. člen)
Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu
z njegovo vestjo in če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O
svojem ugovoru vesti mora bolnika pravočasno obvestiti in ga
napotiti k drugemu usposobljenemu zdravniku, če pa je zaposlen,
mora o zavrnitvi posega obvestiti svojega delodajalca.

5.2. Strokovni nadzor s svetovanjem
57. člen (prej 57. člen)
Zbornica opravlja strokovni nadzor s svetovanjem nad delom
zdravnikov, v skladu s pravilnikom in letnim programom, ki ga
sprejme v soglasju z ministrom.

51. člen (prej 51. člen)
Zdravnik mora voditi dokumentacijo o zdravstvenem stanju in
zdravljenju bolnika in druge evidence v skladu s posebnim
zakonom.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister sam odredi strokovni
nadzor.

52. člen (prej 52. člen)

58. člen (pre) 58. člen)

Zdravnik mora varovati kot poklicno skrivnost podatke o
zdravstvenem stanju bolnika in podatke o vzrokih, okoliščinah in
posledicah tega stanja.

Izredni strokovni nadzor s svetovanjem izven sprejetega letnega
programa opravi Zbornica na lastno pobudo, na predlog ministra,
plačnika zdravstvenih storitev ali drugega naročnika.

53. člen (prej 53. člen)

59. člen (prej 59. člen)

Podatki iz prejšnjega člena se ne smejo dajati drugim ljudem
oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal
razkritje posameznika, na katerega se nanašajo.

O opravljenem strokovnem nadzoru mora biti najkasneje v 15
dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik, ki se pošlje
zdravnikovemu delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku in
ministrstvu za zdravstvo; kadar gre za izredni strokovni nadzor
pa tudi predlagatelju izrednega strokovnega nadzora.

Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravnika razreši
bolnik sam ali sodišče v skladu z zakonom, za mladoletne osebe
in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

60. člen (prej 60. člen)

Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti tudi po smrti bolnika ne
preneha.
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Će se pri strokovnem nadzoru oziroma pri zdravnikovem delu
ugotovijo večje strokovne pomanjkljivosti ali napake, lahko
Zbornica v skladu s svojimi akti:
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- izreče opomin;
zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravnika, za
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost;
- zdravniku, odvzame licenco;
- predlaga druge ukrepe ministrstvu za zdravstvo.

zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) se vsako
leto dogovorijo o deležu sredstev za vrednotenje zdravniškega
dela znotraj finančnega načrta Zavoda.
Obseg sredstev se določi na podlagi števila zdravniških delovnih
mest v mreži javne zdravstvene službe in poklicne kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike in zakona. Tako določen
delež sredstev predstavlja izhodišče za oblikovanje cen in obsega
programov v okviru dogovora o programu storitev iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja na podlagi 63. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Če se pri strokovnem nadzoru oziroma pri zdravnikovem delu
ugotovijo manjše strokovne pomanjkljivosti ali napake, lahko
Zbornica v skladu s svojimi akti izda zdravniku priporočilo ali
obvezno navodilo.
61. člen (prej 61. člen)

Iz obsega sredstev, določenega v prejšnjem odstavku, ministrstvo
za zdravstvo, Zbornica in Zavod dogovorijo delež sredstev, ki je
namenjen za delovno uspešnost.

Strokovni nadzor s svetovanjem iz 57. člena tega zakona se
financira iz državnega proračuna.

Na predlog Zbornice minister določi kriterije in pogoje za določitev
višine delovne uspešnosti v plači zdravnika.

Strokovni nadzor s svetovanjem iz 58. člena tega zakona plača
predlagatelj oziroma naročnik nadzora.

66. člen (prej 66. b člen)
5.3. Zavarovanje odgovornosti

Zdravnik, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za
odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu.
Zaposlenega zdravnika zavaruje delodajalec.

Cena zdravnikovega dela v posamezni zdravstveni storitvi je
določena kot zdravniška tarifa za posamezno zdravniško storitev.
Zdravniška tarifa se določi iz vrednosti zdravnikovega dela in
drugih stroškov v standardnem letnem številu efektivnih ur, ko
mora zdravnik izvajati storitve, ki so pravica iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in standardiziranega trajanja
posamezne zdravniške storitve. Plačilo zdravnikov je pretežno
odvisno od količine izvedenih storitev.

Zavarovalno vsoto po posameznih specialnostih vsako leto določi
Zbornica v soglasju z ministrom.

67. člen (prej 66. c člen)

62. člen (prej 62. člen)

Zasebni zdravniki s koncesijo prejemajo plačilo za svoje delo v
ceni celotnega programa, dogovorjenega v pogodbi z Zavodom.

5.4. Nazivi, nagrade in priznanja

68. člen (prej 66. č člen)

63. člen (prej 63. člen)

Metodologijo za določanje cen zdravniških storitev, ki niso predmet
obveznega zdravstvenega zavarovanja, določi minister na
predlog Zbornice.

Zdravniški nazivi "zobozdravnik pripravnik", "zdravnik sekundarij",
»zdravnik splošne medicine«, »zobozdravnik«, »specialist«
ustreznega področja, se smejo uporabljati le v skladu z doseženo
izobrazbo in zakonom.

69. člen (prej 66. d člen)
(prejšnji 64. člen - črtan)

Postopek in merila za določitev plač zdravnikov se določi s poklicno
kolektivno pogodbo in v skladu s tem zakonom.

(prejšnji 65. člen - črtan)
7. ZDRAVNIŠKA ZBORNICA
SLOVENIJE

64. člen (prej 66. člen)
Republika Slovenija podeljuje zdravnikom nagrade in priznanja
kot posebna družbena priznanja za izjemne uspehe širšega
družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvenega varstva.

7.1. Splošne določbe in članstvo
70. člen (prej 67. člen)
Zdravniki se združujejo v Zdravniško zbornico Slovenije, ki
zastopa njihove poklicne, socialne in ekonomske interese, skrbi
za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških
dolžnosti.

6. VREDNOTENJE ZDRAVNIŠKE
SLUŽBE
65. člen (prej 66. a člen)

Zbornica je pravna oseba.

Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica in Zavod za zdravstveno
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-

71. člen (prej 68. člen)
Članstvo v Zbornici je obvezno za vse, ki na območju Republike
Slovenije opravljajo zdravniško službo.
Članstvo v Zbornici je prostovoljno za zdravnike:

s članarino,
iz državnega proračuna za izvajanje javnih pooblastil,
s prodajo svojih storitev,
z donatorstvom, volili, darili in iz drugih virov.

Na podlagi soglasja zaposlenega zdravnika je zavod oziroma
njegov delodajalec ali zasebni zdravnik dolžan obračunavati
mesečno članarino in jo nakazovati Zbornici.

- ki ne opravljajo zdravniške službe;
ki opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije, pa
imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče;
- ki so upokojeni;
- ki so nezaposleni.

8. SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO
DRUŠTVO

7.2. Naloge in javna pooblastila Zbornice
76. člen (prej 73. člen)

72. člen (prej 69. člen)

Zdravniki se prostovoljno združujejo v Slovensko zdravniško
društvo, ki deluje v javnem interesu.

Zbornica ima naslednje naloge:
1. sprejema kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje
zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa;
2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence;
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundarijat, specializacijo in
druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti ter določa pogoje
za imenovanje mentorjev in jih imenuje;
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem;
5. sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov,
kadrovskih načrtov in drugih predpisov s področja zdravstva;
6. soodloča pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
7. zastopa interese zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb v imenu zasebnih
zdravnikov kot delodajalcev;
9. vodi register zdravnikov,
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

77. člen (prej 74. člen)
Slovensko zdravniško društvo:
pripravlja vsebine specializacij v sodelovanju z Medicinsko
fakulteto;
predstavlja in zastopa strokovne interese slovenskih
zdravnikov v mednarodnih strokovnih združenjih.

9. KAZENSKE DOLOČBE
78. člen (prej 75. člen)
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek zdravstveni zavod, zasebna ordinacija pa z denarno
kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev, če ravnajo v nasprotju s
23. členom tega zakona.

Naloge iz 2., 3., 4. in 9. točke prejšnjega odstavka opravlja Zbornica
kot javna pooblastila.

Z denarno kaznijo od 60.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Naloge, ki jih opravlja Zbornica kot javna pooblastila, se financirajo
iz sredstev državnega proračuna, razen v primerih iz 58. člena
tega zakona, ko Zbornica opravi izredni strokovni nadzor s
svetovanjem na predlog plačnika zdravstvenih storitev ali drugega
naročnika.

79. člen (prej 76. člen)
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek zdravstveni zavod In gospodarska družba, zasebna
ordinacija pa z denarno kaznijo od 110.000 do 500.000 tolarjev,
če kot delodajalec ne zavarujejo zdravnikove odgovornosti za
škodo iz 62. člena tega zakona.

73. člen (prej 70. člen)
Zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije in zasebni
zdravniki morajo Zbornici, na njeno zahtevo, posredovati podatke
iz 31. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo od 60.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

Medicinska fakulteta Zbornici na njeno zahtevo posreduje podatke
o številu študentov in seznam diplomantov ter podatke o strokovni
izobrazbi zdravnikov, ki jih Zbornica potrebuje za izvajanje nalog
iz 3. in 5. točke prvega odstavka 72. člena tega zakona.

80. člen (prej 77. člen)
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek zdravstveni zavod in gospodarska družba, zasebna
ordinacija pa z denarno kaznijo od 110.000 do 150.000 tolarjev,
če Zbornici ne posredujejo podatkov iz 24. člena tega zakona.

74. člen (prej 71. člen)
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Republike
Slovenije v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil.

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.

75. člen (prej 72. člen)
Zbornica pridobiva svoja sredstva:
poročevalec, št. 51
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81. člen (prej 78. člen)

87. člen (prej 84. člen)

Z denarno kaznijo od 120.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek, kdor začne samostojno opravljati zdravniško službo,
pa ne izpolnjuje pogojev iz 10'. člena tega zakona.

V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister;
■
- predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod ali
zasebna ordinacija za izvajanje pripravništva, sekundarijata
in specializacij (21. člen);
- predpiše seznam nujnih pripomočkov in nujnih zdravil iz
drugega odstavka 45. člena tega zakona.

82. člen (prej 79. člen)
Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek zdravnik:

88. člen (prej 85. člen)

1. če ne ravna v skladu z 11. členom tega zakona;
2. če opravlja zdravniško službo v nasprotju s 15. in 20. členom
tega zakona;
3. če začne opravljati zdravniško službo brez vpisa v register
zdravnikov (29. člen);
4. če začne opravljati zasebno zdravniško službo v nasprotju z
32. členom tega zakona;
5. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 40. člena tega
zakona;
6. če pogojuje nuđenje nujne zdravniške pomoči z vnaprejšnjim
plačilom (drugi odstavek 43. člena);
7. če se ne vključi v program zagotavljanja nujne medicinske
pomoči v skladu z 44. členom tega zakona;
8. če ukrepa v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 48. člena
tega zakona.

V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister določi
razpored zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene
službe (8. člen).
89. člen (prej 86. člen)
V dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona Zbornica v
soglasju z ministrom:
- določi postopek in način priznanja v tujini opravljene
specializacije (19. člen);
- določi pogoje za opravljanje mentorstva (28. člen).
V dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda Zbornica pravilnik
iz 29. člena tega zakona.
90. člen (prej 87. člen)

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
83. člen (prej 80. člen)

Zavarovanje odgovornosti zdravnika za škodo iz 62. člena tega
zakona mora biti sklenjeno najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

Zdravniška zbornica Slovenije je pravna naslednica Zdravniške
zbornice za Dravsko banovino.

91. člen (prej 87. a člen)
Postopek za uskladitev Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike s tem zakonom se prične takoj po uveljavitvi tega
zakona.

84. člen (prej 81. člen)
Zdravnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona pričel s specializacijo
brez končanega sekundarijata, nadaljuje specializacijo po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Minister izda pravilnik, s katerim določi kriterije in pogoje za
določitev višine delovne uspešnosti v plači zdravnika (65. člen) v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Ne glede na določila tega zakona se zdravniku, ki opravi
sekundarijat in preizkus usposobljenosti od 1.1.2000 do 1.1.2007,
izda licenco za področje splošne / družinske medicine.

92. člen (prej 88. člen)

Zdravniku, ki mu je bila na podlagi opravljenega sekundarijata in
preizkusa o usposobljenosti izdana licenca za področje splošne
medicine do 1.1.2000, ni potrebno za podaljšanje licence za delo
na področju splošne / družinske medicine za obdobja po 1.1.2007
obvezno opraviti specialističnega izpita.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje
določbe zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92,
45/94, 37/95 in 8/96):
• prvi in tretji odstavek 34. člena;
- 71. člen;
- 85., 86. člen v delu, ki se nanaša na zdravnike;

85. člen (prej 82. člen)

Z dnem uveljavitve tega zakona se za zdravnike prenehajo
uporabljati naslednje določbe zakona o zdravstveni dejavnosti:

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo za zdravstvo
izroči Zbornici register zasebnih zdravnikov z vso dokumentacijo,
arhivom in še nerešenimi vlogami.

- 40., 62., 64., 66., 67., 68., 69., 88., 89., 90. in 91. člen.
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96 in 20/
97) se uporablja za zdravnike do sklenitve kolektivne pogodbe iz
69. člena tega zakona.

86. člen (prej 83. člen)
Vloge za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki so jih
zdravniki vložili pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po
predpisih, ki so veljali na dan vložitve.
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6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni
zavod (Uradni list RS, št.25/93).
7. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
(Uradni list RS, št. 24/92).
8. Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92).
9. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list
RS, št. 62/93).
10. Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
(Uradni list RS, št. 41/94 in 14/97).

93. člen (prej 89. člen)
Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se uporabljajo, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi:
1. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in
59/96).
2. Program pripravništva za poklic zdravnik (Uradni list RS, št.
33/95, 60/95,59/96, 62/96).
3. Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, št.
83/97).
4. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence (Uradni list
RS, št. 56/94).
5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundarijata in specializacij (Uradni list RS,
št.25/93, 1/99).

94. člen (prej 90. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Republike Slovenije je na trinajsti seji dne 13.05.1999
sprejel predlog zakona o zdravniški službi, v drugi obravnavi in
ob tem sprejel naslednje predlagane amandmaje: k 4. členu, k 12.
členu, k 14. členu, k 16. členu, k 32. členu (črtan), k 33. členu
(sedaj 32. člen), k 35. členu (sedaj 34. člen), k 37. členu (sedaj 36.
člen), k 40. členu (sedaj 39. člen), k 41. členu (člen se črta), k 42.
členu (sedaj 40. člen), k 44. členu (sedaj 42. člen), k 47. členu
(sedaj 45. člen), na amandma k 47. a členu, k 49. členu (sedaj 49.
člen), k 57. členu (sedaj 57. člen), k 60. členu (sedaj 60. člen), k
62. členu (sedaj 62. člen), k 64. členu (črtan), k 65. členu (črtan),
k 66. členu (sedaj 64. člen), za novi 66. a, 66. b, 66. c, 66. č, 66. d
člen, k 69. členu (sedaj 72. člen), k 75. členu (sedaj 78. člen), k 76.
členu (sedaj 79. člen), k 77. členu (sedaj 80. člen), k 78. členu
(sedaj 81. člen), k 79. členu (sedaj 82. člen), k 80. členu (sedaj 83.
člen), k 81. členu (sedaj 84. člen), k 84. členu (sedaj 87. člen), k
86. členu (sedaj 89. člen), za novi 87. a člen, k 88. členu (sedaj 92.
člen).
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Poleg tega je Državni zbor sprejel tudi sklep, s katerim je predlagal
Vladi Republike Slovenije, da do predložitve predloga zakona o
zdravniški službi v tretjo obravnavo pripravi analizo organizacije
zdravstvene službe v Sloveniji glede starostne strukture
zdravnikov, ki opravljajo dežurno službo. Predlagatelj je opravil
analizo organizacije zdravstvene službe v Sloveniji glede starostne
strukture zdravnikov, ki opravljajo dežurno službo ter na njeni
podlagi ugotavlja, da izvajanje dežurne službe v planiranem
obsegu v Republiki Sloveniji ne bo ogroženo. \J okviru analize je
bila opravljena tudi anketa med zdravniki. Zato ne predlaga
spremembe z amandmajem sprejetega tretjega odstavka 42.
člena (prej 44. člen) predloga zakona o zdravniški službi.
Zaradi sprejetih amandmajev so ustrezno preštevilčene kazenske
določbe.
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Obrazložitev:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
1. K 5. členu

Amandma je redakcijske narave in potreben zaradi sprejetega
amandmaja k 32. členu pri drugi obravnavi predloga zakona, s
katerim je bil člen črtan.

Črtajo se besede »zdravniki splošne medicine«.

4. K 84. členu

Obrazložitev:

3. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Amandma je redakcijske narave in potreben zaradi sprejetega
amandmaja k 12. členu pri drugi obravnavi predloga zakona.
2. K 63. členu

"Zdravniku, ki mu je bila izdana licenca za področje splošne medicine do 1. 1. 2000 ni potrebno za podaljšanje licence za delo na
področju splošne/družinske medicine za obdobje po 1. 1. 2007
obvezno opraviti specialističnega izpita."

Črtajo se besede »zdravnik splošne medicine«.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma se predlaga zato, ker je po mnenju predlagatelja
potrebno vključiti tudi vse tiste zdravnike, ki so pridobili licenco na
področju splošne medicine pred uveljavitvijo obveznosti
sekundariata, torej pred uveljavitvijo zakona o zdravstveni
dejavnosti, s katerim je bila obveznost opravljanja sekundariata
uvedena.

Amandma je redakcijske narave in potreben zaradi sprejetega
amandmaja k 12. členu pri drugi obravnavi predloga zakona.
3. K 82. členu
4. točka 32. člena se črta
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17.06.1999

ANALIZA ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE SLUŽBE GLEDE STAROSTNE
STRUKTURE ZDRAVNIKOV, KI OPRAVLJAJO DEŽURNO SLUŽBO
1. Primerjava povprečnega števila ur dežurstva na vse zdravnike s povprečnim
številom ur dežurstva na zdravnike, stare do 50 let

V tabeli 1 v prilogi je navedena primerjava števila ur dežurstev na vse zdravnike s
številom ur dežurstev na zdravnike stare do 50 let. Upoštevani so zdravniki,
zaposleni v zdravstvenih domovih in bolnišnicah ter zasebniki s koncesijo. Vir
podatkov je register Zdravniške zbornica Slovenije na dan 21. 5. 1999. Kot število ur
dežurstev je upoštevano število plačanih dežurstev v letu. Vir podatkov je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (upoštevano je število plačanih dežurstev od
1.9.1998 do 31.12.1998).
Iz tabele 1 v prilogi je razvidno:
Če pri dežurstvu sodelujejo zdravniki, zaposleni v bolnišnicah in zdravstvenih
domovih ter zasebniki s koncesijo, odpade v povprečju na enega zdravnika 229 ur
dežurstva na leto (19 ur dežurstva na mesec) ali 277 ur dežurstva na leto (23 ur
mesečno) na zdravnika v bolnišnici in 175 ur dežurstva na leto (15 ur mesečno) na
zdravnika v osnovni zdravstveni dejavnosti.

,

V primeru, da zdravniki po dopolnjenem 50 letu starosti ne bi več dežurali, bi se v
povprečju število dežurstev na enega zdravnika povečalo za 45%. To pomeni, da bi v
povprečju en zdravnik dežural 332 ur na leto (28 ur mesečno) namesto 229 ur letno.
261 ur letno (22 ur mesečno) namesto 175 ur na leto bi v povprečju dežural zdravnik
v osnovni zdravstveni dejavnosti in 393 ur letno (33 ur mesečno) namesto 277 letno
bi v povprečju dežural zdravnik v bolnišnici.
Ker je predvideno, da bi del zdravnikov tudi po 50 letu starosti želel opravljati
dežurno službo, je bila izvedena anketa o dežurni službi.

poročevalec, št. 51
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2. Anketa o opravljanju dežurne službe po 50 letu starosti

V Zdravniški zbornici Slovenije so v maju 1999 izvedli telefonsko anketo o dežurni
službi. Izhodiščni vzorčni okvir je zajel zdravnike zaposlene v javnih zavodih
(zdravstveni domovi in bolnišnice) in zasebne zdravnike s koncesijo. Vir podatkov je
register Zdravniške zbornice Slovenije. Slučajni vzorec je zajel 2% zdravnikov, skupaj
96 oseb.Vprašanje se je glasilo:

Ali bi v primeru, da zdravniku po 50 letu starosti ne bi bilo več potrebno
opravljati dežurne službe, vseeno želeli dežurati po 50 letu starosti?
Odgovori:
1. DA
2. NE

24%
76%

3.Ugotovitve
Če bi poleg zdravnikov, starih do 50 let, opravljali dežurno službo tudi zdravniki, ki bi
želeli opravljati dežurno službo po 50 letu, bi znašalo povprečno mesečno število ur
dežurstva na zdravnika 25 ur (tabela 2), kar pa je v okviru zakonsko dopustnega
števila ur preko polnega delovnega časa.

Prilogi:
■ Tabela 1
■ Tabela 2
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Predlog zakona o

PREVOZNIH

POGODBAH

ŽELEZNIŠKEM

V

PROMETU

(ZPPZP)

- EPA 198 - II ■ druga obravnava
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
navedeni predlog zakona uvrsti na prvo izredno sejo ter
sprejme sklep, da se tretja obravnava predloga zakona opravi
v rokih iz 194. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V
ŽELEZNIŠKEM PROMETU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 8.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 12/3-1998
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
•*
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o prevoznih pogodbah v
železniškem prometu - druga 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
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

(4) Zvišanje prevoznine, zvišanje nadomestil in druge
spremembe in dopolnitve tarife, s katerimi se za uporabnike
prevoza otežujejo prevozni pogoji, se ne smejo uporabljati
pred pretekom 8 dni od dneva objave.
(5) Prevoznik mora dati vsaki osebi na njeno zahtevo na vpogled
tarifo na vsaki postaji, ki je na voljo za prevoz potnikov in
blaga.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta zakon se uporablja za razmerja, nastala s pogodbo o
prevozu potnikov, prtljage in blaga v javnem železniškem
prometu v Republiki Sloveniji ter v mednarodnem železniškem
prometu, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno.

3. člen
(pogoji za prevoz)
(1) Določbe tega zakona in tarife, sprejete na podlagi tega zakona,
vsebujejo določbe o splošnih pogojih za prevoz..
(2) Prevoznik lahko sklene posebne sporazume o znižanju
prevoznine in o drugih olajšavah v obsegu, kot jih priznava
drugim uporabnikom prevoza v enakem položaju.

2. člen
(tarifa)
(1) Prevoznik sprejme tarifo, ki vsebuje podrobnejše pogoje za
prevoz (splošne prevozne pogoje in vse potrebne priloge za
obračunavanje prevoznihe in stroškov).
(2) Tarifa lahko vsebuje drugačne prevozne pogoje kot ta zakon,
le če zakon to dovoljuje.
(3) Tarifa mora biti objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred objavo mora prevoznik pridobiti soglasje k tarifi, ki ga
izda ministrstvo, pristojno za promet.
7. julij 1999

4. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
- prevoznik je javno podjetje, ki ga na podlagi zakona ustanovi
Vlada Republike Slovenije ali druga oseba, ki opravlja
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8. člen
(izpolnitev pogodbe)

prevozne storitve v javnem železniškem prevozu;
- uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe pridobi
določene pravice in prevzame določene obveznosti;
- potnik je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico do
prevoza;
- naročnik prevoza je oseba, ki s prevoznikom sklene
pogodbo o prevozu v svojem imenu za drugega;
- pošiljatelj je oseba, ki preda blago za prevoz in sklene s
prevoznikom pogodbo;
- prejemnik je oseba, ki je pooblaščena na namembni postaji
odkupiti vozni list in prevzeti blago, predano za prevoz;
- upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico
kaj zahtevati od prevoznika;
- pošiljka je blago, ki se preda za prevoz z eno samo prevozno
listino (vozni list; prtljažnica);
- mednarodni železniški promet je železniški prevoz potnikov,
prtljage in blaga iz tujine v Republiko Slovenijo oziroma iz
Republike Slovenije v tujino ter prevoz potnikov, prtljage in
blaga čez ozemlje Republike Slovenije (tranzit):
- prtljaga je blago, ki ga ima potnik pravico predati na prevoz
na podlagi pogodbe o prevozu prtljage;
- ročna prtljaga je blago, ki ga ima potnik pravico prinesti v
oddelek, določen za prevoz potnikov, ki ga lahko spravi
nad ali pod sedež in ga sam varuje;
- posebna pravica črpanja je vrednostna enota, dogovorjena
v okviru mednarodnega monetarnega sklada in določena s
srednjo vrednostjo košarice konvertibilnih valut.

(1) Prevoznik mora potnika prepeljati do namembne postaje z
vrsto vlaka in v razredu, ki ju po objavljenem voznem redu
izbere potnik, ter s takšno udobnostjo in higieno, ki se glede
na v pogodbi določeno vrsto in razred vlaka in trajanje
potovanja štejeta za potrebni.
(2) Prevoznik lahko prepelje potnika tudi s posebnim vlakom, ki
ni določen v voznem redu, v skladu s pogoji v tarifi.
(3) Prevoznik mora potniku zagotoviti označeni prostor v vlakih,
v katerih se sedeži lahko rezervirajo.
9. člen
(vozni red)
(1) Prevoznik mora v voznem redu označiti vrsto vlakov in dodati
druge podatke, pomembne za potovanje, zlasti omejitve, ki
veljajo pri uporabi posameznih vlakov in razredov.
(2) Prevoznik mora vozni red objaviti na običajen način, izpisek
iz voznega reda pa izobesiti na vidnem mestu na vsaki postaji,
ki je odprta za prevoz potnikov.
10. člen
(vozovnica)
(1) Potnik si mora pred začetkom potovanja priskrbeti vozovnico.
Če na postaji ali postajališču, kjer se začne potovanje, ni
potniške blagajne, si mora potnik vozovnico priskrbeti na
vlaku. Potnik mora do konca potovanja hraniti vozovnico in jo
na zahtevo pokazati pooblaščenemu delavcu prevoznika.
(2) Potnik, ki ne more pokazati vozovnice, mora poleg cene
vozovnice plačati tudi doplačilo po tarifi. Če ne plača vozovnice
in doplačila, je potnika mogoče izključiti s potovanja v skladu
s pogoji v tarifi.
(3) Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu
potnika, obstoj pogodbe pa se sme dokazovati tudi drugače.

5. člen
(obveznost prevoza)
(1) Prevoznik je dolžan opraviti vsak prevoz:
- če upravičenec prevoza spoštuje zakon in tarifo,
- če je prevoz možen z osebjem in rednimi prevoznimi
sredstvi, ki zadostujejo rednim potrebam prometa,
- če prevoza ne ovirajo okoliščine, ki se jim prevoznik ne
more izogniti in jih tudi ne odvrniti.
(2) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz blago, za naložitev,
preložitev in razložitev katerega so potrebne posebne naprave
samo, če ta postaja ima takšne naprave.
(3) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz le blago, ki se lahko
takoj prepelje. Tarifa določa, v katerih primerih lahko prevoznik
začasno prevzame blago za skladiščenje.
(4) Prevoznik lahko po naročilu opravi tudi posebne prevoze.

11. člen
(pogojni sprejem na prevoz)
(1) Prevozna pogodba z osebo, ki je zbolela ali za katero se
sumi, da je zbolela za kakšno nalezljivo boleznijo, se sme
skleniti le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo tarifa in posebni
predpisi.
(2) Če se med prevozom pokažejo pri potniku znaki katere izmed
nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora
prevoznik ravnati po omenjenih predpisih in takega potnika
prepeljati do prvega kraja, kjer lahko dobi potrebno zdravniško
pomoč.

6. člen
(odgovornost prevoznika za njegove uslužbence)
(1) Prevoznik je odgovoren za ravnanje svojih uslužbencev in
drugih oseb, ki po njegovem nalogu sklepajo in izvršujejo
prevozne pogodbe.

12. člen
(izključitev od prevoza)

II. PREVOZ POTNIKOV

(1) Prevozniku ni treba sprejeti za prevoz osebe, za katero se
zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo
prevozniku onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih
potnikov.
(2) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim
vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov
o javnem redu na vlakih med potovanjem, ne da bi mu moral
vrniti prevoznino.

I
. .
1. Pogodba o prevozu potnikov
7. člen
(pojem pogodbe)
(1) S pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo
potnika prepeljal do določenega kraja, potnik pa, da bo
prevozniku plačal ustrezno prevoznino.
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2. Odgovornost prevoznika za prevoz potnikov in
ročne prtljage

13. člen
(odstop od pogodbe)
(1) Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne
izpolnjevati.
(2) Če potnik odstopi od pogodbe, ima pravico do povračila
plačane prevoznine.
(3) Tarifa lahko določa, v katerih primerih potnik nima pravice do
povračila celotne prevoznine.
(4) Pravica zahtevati povračilo prevoznine zastara, če je potnik
ne uveljavi v šestih mesecih od dne, ko se izteče veljavnost
vozovnice.

18. člen
(obseg odgovornosti)
(1) Prevoznik je odgovoren za smrt, telesno in duševno okvaro
zdravja ali drugo poškodbo potnika, ki jo povzroči nesreča ali
nezgoda med železniškim prevozom oziroma med tem, ko je
potnik v vlaku ali ko vstopa v vlak ali izstopa iz vlaka, za
zamudo pri prevozu ali prekinitev potovanja ter za izgubo ali
poškodbo ročne prtljage.

14. člen
(prekinitev potovanja)

19. člen
(temelj odgovornosti za smrt in poškodbe potnika)

(1) Potnik ima pravico prekiniti potovanje na medpotnih postajah,
dokler velja vozovnica v skladu s tarifo.
(2) Če potnik zaradi prekinitve ne izkoristi vozovnice, ima pravico
do povračila sorazmernega dela prevoznine.
(3) Tarifa lahko določa, v katerih primerih potnik nima pravice do
povračila sorazmernega dela prevoznine.
(4) Pravica zahtevati povračilo prevoznine zastara, če je potnik
ne uveljavi v šestih mesecih od dne, ko izteče veljavnost
vozovnice.

(1) Prevoznik je prost odgovornosti, če dokaže, da je smrt,
telesna poškodba ali duševna okvara zdravja ali druga
poškodba nastala:
- zaradi zunanjega vzroka, ki se mu prevoznik kljub
potrebnemu prizadevanju ob upoštevanju posebnosti
primera nI mogel izogniti niti odvrniti njegovih posledic;
- po krivdi potnika ali zaradi njegovega ravnanja, ki ni v skladu
z normalnim ravnanjem potnikov;
- zaradi ravnanja tretje osebe in se mu prevoznik kljub
potrebnemu prizadevanju, upoštevajoč posebnosti primera,
ni mogel izogniti niti odvrniti njegovih posledic.

15. člen
(izgubljena zveza, ovire pri potovanju)

20. člen
(temelj odgovornosti za zamudo in prekinitev potovanja)

(1) Če potnik zaradi zamude, za katero ni odgovoren, izgubi
med prevozom zvezo za priključek ali če zaradi izostanka
vlaka ali prometne ovire ne more nadaljevati potovanja, ima
pravico:
- zahtevati, da ga prevoznik prepelje do namembne postaje
s prvim primernim vlakom ali kako drugače brez dodatnega
plačila;
- zahtevati, da ga prevoznik s prtljago prepelje na odhodno
postajo s prvim primernim vlakom in mu vrne prevoznino;
- opustiti nadaljnje potovanje in zahtevati od prevoznika vrnitev
prevoznine za preostali del poti brez odbitka.

(1) Prevoznik je prost odgovornosti za zamudo pri prevozu ali
prekinitev potovanja, če dokaže, da zamude ali prekinitve
potovanja ni povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
21. člen
(temeljne odgovornosti za izgubo ali poškodbo ročne
prtljage)
(1) Če je bila ročna prtljaga izgubljena ali poškodovana v
okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne
okvare zdravja ali druge poškodbe potnika, je prevoznik prost
odgovornosti, če dokaže, da je izguba ali poškodba ročne
prtljage nastala zaradi kakšne okoliščine iz 19. člena tega
zakona.
(2) V vseh drugih primerih je prevoznik prost odgovornosti za
popolno ali delno izgubo ali poškodbo ročne prtljage, razen
če potnik dokaže, da je izguba ali poškodba nastala po
prevoznikovi krivdi.

16. člen
(ročna prtljaga)
(1) Potnik ima pravico prinesti v oddelek, določen za prevoz
potnikov prtljago, ki jo lahko spravi nad ali pod sedež in jo
sam varuje (v nadaljevanju: ročna prtljaga).
(2) Za prevoz ročne prtljage se ne plača posebno nadomestilo in
ne izda prevozna listina.
(3) Tarifa določa, katerih predmetov potnik ne sme brezplačno
prinesti kot ročno prtljago oziroma pod katerimi pogoji se sme
določeno blago prinesti kot ročna prtljaga.

22. člen
(višina odškodnine za smrt in poškodbe potnika ter
zamudo)

17. člen
(odgovornost potnika za ročno prtljago)

(1) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo
zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali druge
poškodbe potnika, ne sme presegati 8.000.000 SIT na potnika
(varianta: 40.000 posebnih pravic črpanja na potnika).
(2) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve višine odškodnine iz
prejšnjega odstavka, če dokaže, da škode ni povzročil
namenoma ali iz hude malomarnosti.
(3) Če je prevoznik v skladu z 20. členom tega zakona odgovoren
za zamudo, mora plačati potniku vso dokazano škodo.

(1) Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi
lastnosti ali stanja ročne prtljage, razen če dokaže, da je
škoda nastala po krivdi železnice, koga drugega ali zaradi
okoliščin, ki se jim sam ni mogel izogniti in ne odvrniti njihovih
posledic.
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23. člen
(višina odškodnine za ročno prtljago)

IV. PREVOZ BLAGA

(1) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo
zaradi izgubljene ali poškodovane ročne prtljage, ne sme
presegati zneska 350 posebnih pravic črpanja na potnika.
(2) Prevoznik se sme sklicevati na prvi odstavek tega člena, le
če dokaže, da škode ni povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.

1. Sklenitev in izpolnitev prevozne pogodbe
28. člen
(pojem in sklenitev pogodbe)
(1) S pogodbo o prevozu blaga se prevoznik zavezuje, da bo
blago prepeljal do namembne postaje in ga izročil prejemniku,
pošiljatelj pa, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno
prevoznino.
(2) Prevozna pogodba je sklenjena, ko prevoznik z voznim listom
prevzame blago za prevoz.
(3) Prevoznik potrdi prevzem z datumskim žigom odpravne
postaje ali računalniškim izpisom z datumom prevzema na
voznem listu.
(4) Potrditev prevzema na voznem listu je dokaz o sklenjeni
prevozni pogodbi.
(5) Na izvodu voznega lista, ki ga izroči pošiljatelju (dvojnik
voznega lista), mora prevoznik potrditi dan in uro prevzema
za prevoz.
(6) Dvojnik voznega lista ne velja kot vozni list, ki spremlja pošiljko.

24. člen
(uveljavljanje odškodnine za smrt, poškodbo in zamudo)
(1) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi smrti, telesne ali
duševne okvare zdravja ali druge poškodbe potnika, je treba
vložiti pri prevozniku v treh mesecih od dneva, ko upravičenec
zve za škodo.
(2) Če odškodninski zahtevek ni vložen v roku iz prejšnjega
odstavka tega člena, pravica do odškodnine preneha veljati.
Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če
upravičenec dokaže, da je nesrečo ali nezgodo povzročil
prevoznik namenoma ali iz hude malomarnosti.
(3) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi zamude pri prevozu
ali prekinitve potovanja, je treba vložiti pri prevozniku v 15
dneh od dneva, ko je bilo potovanje končano oziroma ko bi
moralo biti končano, sicer pravica do odškodnine preneha
veljati.

29. člen
(obveznost direktnega prevoza)
(1) Prevoznik mora ob pogojih iz tega zakona prevzeti blago za
direkten prevoz od odpravne do namembne postaje, ne glede
na to, koliko različnih prevoznikov sodeluje pri prevozu.

25. člen
(uveljavljanje odškodnine za ročno prtljago)
(1) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi izgube ali poškodbe
ročne prtljage, je treba vložiti pri prevozniku takoj po končanem
potovanju, sicer pravica do odškodnine preneha veljati.
(2) Če je izguba ali poškodba ročne prtljage nastala v okoliščinah,
v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne okvare zdravja
ali druge poškodbe potnika, veljajo za vložitev
odškodninskega zahtevka pravila prvega in drugega
odstavka 24. člena tega zakona.

30. člen
(prepovedani in pogojeni prevoz)
(1) Prevoznik ne sme prevzeti prevoza blaga, če je njegov
prevoz prepovedan po zakonu ali drugem predpisu.
(2) Blago, za katero je predpisano, da se sme prevažati samo
pod določenimi pogoji, sme prevoznik prevzeti za prevoz, če
so ti pogoji izpolnjeni.
31. člen
(odgovornost pošiljatelja)

III. PREVOZ PRTLJAGE

(1) Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam,
prevoznim sredstvom in blagu, zaradi lastnosti blaga, ki je
bilo predano za prevoz, če te prevozniku niso bile niti so
morale biti znane.

26. člen
(pogodba o prevozu prtljage)
(1) Prevoznik mora na potnikovo zahtevo prevzeti za prevoz
blago, ki je namenjeno za osebno uporabo potnika (v
nadaljevanju: prtljaga) in ga za plačilo prepeljati z vlakom, s
katerim potuje potnik, ali s potnikovim soglasjem z drugim
primernim vlakom.
(2) Prevoznik lahko v skladu s tarifo izključi ali omeji prevoz
prtljage z določenimi vlaki ali določeno vrsto vlaka.
(3) Prevoznik mora za prevzeto prtljago izdati potniku pisno
potrdilo (v nadaljevanju: prtljažnico).

32. člen
(vozni list)
(1) Pošiljatelj mora izročiti prevozniku za vsako pošiljko vozni list
na obrazcu, ki ga določa tarifa.
(2) Za vsako pošiljko se izroči poseben vozni list. Z enim voznim
listom se lahko preda za prevoz samo pošiljka, ki se lahko
prevaža v enem vagonu, razen če gre za blago s takimi
dimenzijami, da je za njegovo naložitev potrebnih več vagonov
ali če je v pogodbi drugače določeno.
(3) Tarifa določa, katero blago se ne sme predati v prevoz z
enim voznim listom.

27. člen
(uporaba določb o prevozu blaga)
(1) Za prevoz prtljage se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o prevozu blaga.

poročevalec, št. 51

28
I

7. julij 1999

v voznem listu navede, da blago ni pakirano ali da ni ustrezno
pakirano in natančno opiše stanje blaga.
(3) Če blago, ki ni pakirano ali ni ustrezno pakirano, ogroža varnost
prometa, ga prevoznik ne sme prevzeti za prevoz.
(4) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo, ker blago
sploh ni bilo pakirano ali ni bilo ustrezno pakirano in mora
prevozniku povrniti škodo, ki jo je imel zaradi tega.
(5) Če blago jasno kaže znake poškodb, lahko prevoznik odkloni
njegov prevzem, če pošiljatelj ne navede stanja blaga v
voznem listu.
(6) Če v voznem listu ni navedeno, da blago ni bilo pakirano ali da
ni bilo ustrezno pakirano ali da je kazalo znake poškodb,
mora prevoznik dokazati te pomanjkljivosti.
(7) Če tarifa ne določa drugače, mora pošiljatelj vsako kosovno
pošiljko jasno označiti v skladu z navedbami v voznem listu
in dodati ime in naslov prejemnika ter namembno postajo.
Pošiljatelj je odgovoren za posledice nepravilne ali nepopolne
označitve. Če v voznem listu ni navedeno, da blago ni bilo
označeno, mora prevoznik dokazati to pomanjkljivost.

33. člen
(vsebina voznega lista)
(1) Vozni list mora vsebovati predvsem:
- namembno postajo po imeniku železniških postaj;
- ime in priimek ali naziv prejemnika ter njegov naslov;
- navedbo vrste blaga;
- maso blaga ali število kosov;
- opis embalaže;
- številko vagona, za vagone uporabnika prevoza pa tudi
taro pošiljk, ki jih naloži pošiljatelj;
- ime in priimek ali naziv pošiljatelja, njegov naslov in lastnoročni
podpis, ki je lahko nadomeščen z žigom;
- prevozne in druge stroške;
- seznam listin, ki se priložijo k voznemu listu.
(2) V voznem listu so lahko navedeni izročilni rok in drugi podatki
v zvezi s prevozom.
34. člen
(odgovornost za podatke v voznem listu)

38. člen
(predaja blaga za prevoz in naložitev)

(1) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi
nepravilnosti podatkov in izjav, ki jih sam vpiše v vozni list ali
jih na njegovo zahtevo vpiše prevoznik.

(1) Blago se preda za prevoz po postopku, ki ga določa tarifa.
(2) Blago naloži pošiljatelj ali prevoznik v skladu s tarifo ali
posebnim sporazumom med pošiljateljem in prevoznikom.
(3) Če blago naloži pošiljatelj, ga prevoznik prevzame za prevoz
po naložitvi.
(4) Če blago naloži pošiljatelj, mora upoštevati določbe tarife in
druge predpise o naložitvi ter navodila prevoznika. Pošiljatelj
je odgovoren za vse posledice, ki nastanejo zaradi nepravilne
naložitve, in mora prevozniku povrniti škodo, ki jo je irnel
zaradi tega. Prevoznik mora dokazati, da je bila naložitev
nepravilna.

35. člen
(prevozni stroški in povzetje)
(1) Prevozne stroške in druge med prevozom nastale stroške
plača pošiljatelj po tarifi, ki velja na dan sklenitve prevozne
pogodbe, ali prejemnik, če odkupi vozni list in pošiljatelj ni
prevzel nase plačila stroškov.
(2) Pošiljatelj mora v vozni list vpisati zneske iz prejšnjega
odstavka ter druge izdatke, ki se plačujejo v gotovini.
(3) če je bila tarifa nepravilno uporabljena ali je nastala napaka
pri izračunu stroškov, je treba premalo plačani znesek
doplačati ali preveč plačani znesek vrniti. Premalo zaračunane
zneske mora železnici plačati pošiljatelj, če vozni list ni bil
odkupljen. Če je prejemnik odkupil vozni list ali če je bila
prevozna pogodba spremenjena v skladu s 53. členom tega
zakona, mora pošiljatelj doplačati premalo plačani znesek, le
če se nanaša na stroške, ki jih je prevzel nase na podlagi
izjave o plačilu, vpisane v vozni list. Ostanek premalo
zaračunanega zneska mora plačati prejemnik.
(4) V pogodbi je lahko določena pravica pošiljatelja, s katero
pogojuje izročitev pošiljke prejemniku s tem, da le-ta plača
določeni denarni znesek - povzetje. Znesek povzetja mora
biti vpisan v vozni list.

39. člen
(nakladalni rok)
(1) Pošiljatelj mora naložiti blago v dogovorjenem roku (nakladalni
rok).
(2) Če je nakladalni rok prekoračen za več kot 24 ur, ima
prevoznik pravico, da na stroške in tveganje pošiljatelja blago
razloži in ga začasno shrani ali pa izroči špediterju ali javnemu
skladišču.
(3) Če pošiljatelj prekorači nakladalni rok, ima prevoznik pravico
do posebnega nadomestila po tarifi.
(4) Podrobnejše določbe o nakladalnih rokih vsebuje tarifa.
40. člen
(preverjanje pošiljke )

3Q. člen
(zavarovanje redne izročitve)

(1) Prevoznik ima vedno pravico preveriti, ali se pošiljka ujema s
podatki v voznem listu in ali so izpolnjeni posebni pogoji za
prevoz omenjenega blaga.
(2) Pri preverjanju vsebine pošiljke je treba povabiti pošiljatelja
oziroma prejemnika, če se vsebina preverja na namembni
postaji, da naj bo navzoč. Če pošiljatelj ali prejemnik ne pride
ali če se vsebina preverja med prevozom, je treba preverjanje
opraviti v navzočnosti dveh prič, ki nista uslužbenca
prevoznika.
(3) Če se pošiljka ne ujema z navedbami v voznem listu ali če se
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za prevoz blaga, ki je pogojno
prevzet za prevoz, stroški preverjanja, ki niso plačani takoj,
bremenijo blago.
(4) V vozni list je treba po preverjanju vpisati, ali so navedbe v
njem pravilne ali ne.

(1) Za vsako pošiljko se lahko navede zavarovanje redne
izročitve. Znesek zavarovanja mora biti vpisan v vozni list.
(2) Za zavarovanje redne izročitve se plača nadomestilo po tarifi.
37. člen
(pakiranje, stanje in označitev blaga)
(1) Če je blago tako, da zahteva pakiranje, ga mora pošiljatelj
pakirati tako, da se med prevozom obvaruje pred popolno ali
delno izgubo ali poškodbo in da se prepreči škoda, ki bi lahko
nastala za osebe, prevozna sredstva in blago.
(2) Če pošiljatelj ni ravnal v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko
prevoznik odkloni prevzem blaga ali pa zahteva, naj pošiljatelj
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(2) Pošiljatelj mora priložiti voznemu listu listine, potrebne za
dejanja, ki se morajo po carinskih in drugih predpisih opraviti
pred izročitvijo pošiljke prejemniku. Prevozniku ni treba
preverjati, ali so priložene listine točne in zadostne, razen če
ima to dolžnost po carinskih in drugih predpisih.
(3) Pošiljatelj mora prevoznik povrniti škodo, ker so bile listine
netočne ali ker pošiljatelj potrebnih listin ni priložil, razen če je
za to kriv prevoznik.
(4) Prevoznik je odgovoren za izgubo ali nepravilno uporabo
voznemu listu priloženih listin, razen če dokaže, da ni kriv.
(5) Odškodnina za škodo, nastalo zaradi izgube ali nepravilne
uporabe listin, ne sme presegati zneska, ki bi ga moral
prevoznik povrniti, če bi se blago, predano za prevoz, izgubilo.

(5) Navedbe v voznem listu glede vsebine pošiljke so dokaz
proti prevozniku, le če je prevoznik preveril vsebino pošiljke
in rezultat preverjanja vpisal v vozni list, prevoznik pa lahko
dokazuje tudi kaj drugega.
41. člen
(ugotavljanje mase in števila kosov)
(1) Prevoznik mora na zahtevo pošiljatelja, ki je vpisan v vozni
list, ugotoviti maso in število kosov, če priprave za tehtanje, ki
jih ima na razpolago, za to zadoščajo, ter narava blaga in
prometne razmere to omogočajo.
(2) Če se masa ne da ugotoviti na odpravni postaji, se ugotovi na
prvi primerni medpotni postaji.
(3) Prevoznik vpiše v vozni list ugotovljeno maso in število kosov
in vpis potrdi.
(4) Glede blaga, ki ga naloži pošiljatelj, so navedbe v voznem
listu, ki se nanašajo na maso in število kosov, dokaz proti
prevozniku le tedaj, kadar je maso in število kosov ugotovil
prevoznik ter potrdil navedbe v voznem listu, prevoznik pa
lahko dokazuje tudi kaj drugega.
(5) Če je očitno, da dejanski primanjkljaj v masi ali številu kosov
ne ustreza navedbam v voznem listu, te navedbe ne morejo
biti dokaz proti prevozniku, še zlasti, če je vagon predan
prejemniku z brezhibnimi originalnimi plombami.
(6) Za ugotovitev mase in števila kosov uporabnik prevoza plača
nadomestilo po tarifi.

45. člen
(izročilni rok)
(1) Prevoznik mora prepeljati in izročiti blago v dogovorjenem ali
v tarifi določenem roku (v nadaljevanju: izročilni rok).
(2) Če ni drugače določeno, začne izročilni rok teči od polnoči po
prevzemu blaga za prevoz, za blago, ki se hitro kvari, in za
žive živali, ki so bile predane dopoldne, pa od 12. ure istega
dne.
(3) Izročilni rok ne teče, če je pošiljka zadržana:
- zaradi pregleda vsebine ali preverjanja teže in se pri tem
ugotovi netočnost navedb v voznem listu;
- zaradi dejanj carinskih ali drugih organov, če za trajanje teh
dejanj prevoznik ni odgovoren;
- zaradi spremembe prevozne pogodbe na zahtevo
pošiljatelja;
- zaradi posebnih dejanj v zvezi s pošiljko, kot so krmljenje in
napajanje živali, dodajanje ledu in podobna dejanja, ki so
nujno potrebna za vzdrževanje pošiljke;
- zaradi drugih vzrokov, ki preprečujejo začetek ali
nadaljevanje prevoza, če za to ni odgovoren prevoznik.
(4) Prevoznik se lahko sklicuje na podaljšanje izročilnega roka
zaradi vzrokov, navedenih v tretjem odstavku tega člena, le
če je vzrok in trajanje zadrževanja pošiljke vpisal v vozni list.
(5) Izročilni rok ni prekoračen, če je pred njegovim iztekom
prejemnik obveščen o prispetju pošiljke in blago pripravljeno
za izročitev, za pošiljko, o kateri se ne obvešča pa, če je
blago pred iztekom izročilnega roka pripravljeno za izročitev.

42. člen
(preobremenitev)
(1) Če se na odpravni postaji ugotovi preobremenitev vagona,
sme prevoznik zahtevati, da pošiljatelj pretežo razloži.
(2) Če se preobremenitev ugotovi na medpotni postaji, pretežo
razloži prevoznik na stroške in tveganje pošiljatelja in ga o
tem obvesti.
(3) Če upravičenec zahteva, da se preteža pošlje na namembno
postajo glavne pošiljke ali na kakšno drugo namembno postajo
ali da se vrne na odpravno postajo, jo je treba šteti za posebno
pošiljko.
(4) Za razložitev, naložitev, za skladiščenje in za zadržanje
prevoza se plačajo vsi stroški prevoznika ter povečana
prevoznina za prevoženo pot preteže in nadomestilo po tarifi.

46. člen
(ovire pri prevozu)

43. člen
(nepravilni podatki in izjave v voznem listu)

(1) Če pri prevozu blaga nastanejo ovire, ki se jim je mogoče
izogniti s prevozom po pomožni poti, je treba prepeljati blago
do namembne postaje po pomožni poti, ne da bi se zaračunala
večja prevoznina.
(2) Če ovira pri prevozu ni nastala po krivdi prevoznika, se
izročilni rok izračuna za dejansko uporabljeno prevozno pot.
(3) Če zaradi nastalih ovir ali iz kakšnega drugega vzroka nadaljnji
prevoz ni mogoč, zahteva prevoznik navodila od pošiljatelja.
Pošiljatelj lahko razdre prevozno pogodbo, prevozniku pa
mora plačati prevoznino za opravljeni prevoz in stroške,
določene v tarifi, če te ovire oziroma drugi vzroki niso nastali
po krivdi prevoznika.
(4) Če pošiljatelj, ki je bil obveščen o prevozni oviri, v roku,
določenem v tarifi, ne da navodil, ravna prevoznik v skladu z
določbami tega zakona o ovirah pri izročitvi.
(5) Pošiljatelj lahko da v voznem listu vnaprej navodilo, če bi
slučajno nastala ovira pri prevozu.

(1) Če se zaradi nepravilno, netočno ali nepopolno vpisanih
podatkov ali izjav v voznem listu prevaža pošiljka z blagom,
ki je izključeno iz prevoza, ali z blagom, ki se prevaža s
posebnimi pogoji in ti pogoji niso izpolnjeni, ali se kršijo predpisi
o varnosti prometa, mora prevoznik vso pošiljko razložiti na
prvi postaji, na kateri je to mogoče na stroške in tveganje
pošiljatelja in ga o tem obvestiti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima prevoznik
pravico zahtevati povečano prevoznino za opravljeni prevoz
in nadomestilo po tarifi ter plačilo škode in stroškov, ki so
zaradi tega nastali.
44. člen
(carinska in druga dejanja)
(1) Prevoznik lahko med prevozom za uporabnika prevoza opravi
carinska in druga predpisana dejanja.
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47. člen
(obvestilo o prispetju pošiljke)

51. člen
(prodaja blaga)

(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, mora prevoznik prejemnika
obvestiti o prispetju pošiljke, ima pa pravico do povračila
stroškov za obvestilo.
(2) Prevoznik mora obvestiti prejemnika brez odlašanja, brž ko
pošiljko pripravi za izročitev.
(3) Šteje se, da je obvestilo dano:
- če je poslano priporočeno pismo, 24 ur po oddaji pisma na
pošto;
- če je poslana brzojavka, 12 ur po oddaji brzojavke;
- če je dano po telefonu ali po telefaksu, po končanem
pogovoru oziroma oddaji teleksa ali telefaksa;
- če je dano neposredno, s predajo obvestila.
(4) V obvestilu mora prevoznik navesti rok, v katerem je treba
blago odnesti oziroma odpeljati.

(1)Prevoznik ima kot dober gospodar pravico:
- takoj prodati blago, ki ga ne more izročiti, pa se po presoji
namembne postaje hitro kvari, žive živali in blago, ki ga
glede na krajevne razmere ne more začasno shraniti in tudi
ne izročiti špediterju ali javnemu skladišču;
- trideset dni po preteku odvoznega roka prodati blago, ki ga
ne more izročiti in ga pošiljatelj ponovno ne prevzame;
- pred pretekom roka iz druge alineje tega odstavka prodati
blago, če bi se njegova vrednost zaradi daljše hrambe
nesorazmerno zmanjšala ali če stroški hrambe ne bi bili
sorazmerni z njegovo vrednostjo.
(2) Prevoznik mora o nameravani prodaji brez odlašanja obvestiti
pošiljatelja, če je glede na okoliščine to mogoče.
(3) Prevoznik sestavi zapisnik o prodaji in pošlje en izvod
pošiljatelju.
(4) Znesek, ki ga dobi s prodajo, mora dati prevoznik na razpolago
pošiljatelju po odbitku stroškov, ki še niso bili plačani, in
izdatkov, ki so nastali pri prodaji. Če s prodajo dobljeni znesek
ne zadošča za pokritje teh stroškov in izdatkov, mora pošiljatelj
doplačati razliko.
(5) Če prejemnik odkupi vozni list, pa ne odpelje blaga v odvoznem
roku, ga prevoznik še enkrat opomni, naj blago odpelje v
določenem roku ter mu sporoči, da leži blago na njegove
stroške in njegovo tveganje.
(6) Če prejemnik tudi po ponovnem opominu ne odpelje blaga,
lahko prevoznik blago shrani oziroma proda v skladu s prvim,
drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

48. člen
(izročitev)
(1) Prevoznik mora na namembni postaji, ki jo je navedel pošiljatelj,
izročiti prejemniku vozni list in blago, ko prejemnik potrdi njun
prejem in plača zneske, navedene v voznem listu.
(2) Enak učinek kot izročitev blaga prejemniku ima tudi izročitev
blaga drugemu prevozniku, javnemu skladišču in špediterju
kakor tudi izročitev v začasno hrambo v primerih, določenih
v tem zakonu.
(3) Vozni list in blago se izročita tistemu, ki prinese obvestila o
prispetju blaga, na katerem je prejemnik potrdil prejem.
49. člen
(ovire pri izročitvi)

2. Sprememba prevozne pogodbe

(1) Ovira pri izročitvi pošiljke je dana:
- če prejemnika ni mogoče najti;
- če prejemnik odkloni sprejem pošiljke;
- če vozni list ni odkupljen v določenem roku;
- če pristojni organ prepove izročitev.
(2) Prevoznik mora brez odlašanja in po najhitrejši poti obvestiti
pošiljatelja o oviri pri izročitvi in zahtevati od njega navodilo.
(3) Če pošiljateljevo navodilo ne prispe v primernem roku ali če
se navodilo ne more izvesti ali če pošiljatelju tega ni mogoče
sporočiti, ima prevoznik pravico začasno shraniti blago na
stroške in tveganje pošiljatelja; v takem primeru je prevoznik
odgovoren kot shranjevalec.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena ima prevoznik
pravico na pošiljateljeve stroške in tveganje izročiti blago
špediterju ali javnemu skladišču; v tem primeru je prevoznik
odgovoren za izbiro špediterja oziroma javnega skladišča.
(5) Prevoznik mora dejanja iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena brez odlašanja sporočiti pošiljatelju.

52. člen
(pošiljateljeva sprememba)
(1) Pošiljatelj ima za obvezno plačilo stroškov pravico spremeniti
prevozno pogodbo in zahtevati:
- da se mu blago vrne na odpravni postaji;
- da se prevoz blaga med potjo ustavi;
- da se izročitev blaga odloži;
- da se blago izroči kakšnemu drugemu prejemniku;
- da se blago izroči na kakšni drugi namembni postaji;
- da se blago vrne na odpravno postajo;
- da se denarni zneski, za katere je v voznem listu navedeno,
da jih bo plačal prejemnik, zaračunajo njemu namesto
prejemniku;
- da se blago dodatno obremeni s povzetjem, da se povzetje
zviša ali zniža ali da se povzetje opusti.
(2) Pravica pošiljatelja do spremembe prevozne pogodbe preneha
veljati, čeprav ima pošiljatelj dvojnik voznega lista:
- ko prejemnik odkupi vozni list,
- ko prejemnik prevzame blago,
- ko prejemnik zahteva izročitev blaga in voznega lista.
(3) Zahteva za spremembo prevozne pogodbe ter potrdilo o
prejemu zahteve morata biti pisna. Zahteva za spremembo
se ne sme nanašati na del pošiljke.

50. člen
(odvozni rok)
(1) Prejemnik mora odpeljati blago v roku, ki ga določa tarifa (v
nadaljevanju: odvozni rok), in v delovnem času, določenem
za namembno postajo.
(2) Če je odvozni rok prekoračen za več kot 24 ur, lahko prevoznik
na stroške in tveganje prejemnika blago razloži in ga začasno
shrani ali ga izroči špediterju, javnemu skladišču ali drugemu
prevozniku, da jo dostavi prejemniku; pri tem je odgovoren za
njihovo izbiro.
(3) Pri prekoračitvi odvoznega roka ima prevoznik pravico do
nadomestila po tarifi.
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53. člen
(prejemnikova sprememba)
(l)Prejemnik ima pravico na način in pod pogojem, določenim v
52. členu tega zakona, spremeniti prevozno pogodbo, če pošiljatelj
v voznem listu navede, da ima prejemnik pravico razpolagati s
pošiljko ali če mu pošiljatelj izroči dvojnik voznega lista in zahtevati:
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izpostavljeno izgubi ali poškodbi;
- z nepravilno naložitvijo ali razložitvijo blaga, ki ga je naložil
pošiljatelj ali razložil prejemnik na podlagi veljavnih predpisov,
tarife ali sporazuma med prevoznikom in pošiljateljem
oziroma prejemnikom;
- z naravo blaga, ki je po svojih lastnostih zlasti izpostavljeno
popolni ali delni izgubi ali poškodbi zaradi razbitja, rjavenja,
gnitja, mraza, toplote, puščanja, sušenja, raztresanja ali
podobnega;
- s tem, da je z nepravilno ali nepopolno označbo predano za
prevoz blago, ki je izključeno iz prevoza ali se prevzema za
prevoz s posebnimi pogoji, ali da pošiljatelj ni storil
previdnostnih ukrepov, ki so predpisani za blago, ki se
prevzema za prevoz s posebnimi pogoji;
- s prevozom živih živali ali drugega blaga, ki se mora po tarifi
ali sporazumu s pošiljateljem, navedenem v voznem listu,
opraviti s spremstvom, če nastane izguba ali poškodba
zato, ker spremljevalec ni odvrnil nevarnosti v zvezi s
prevozom te pošiljke.

- da se prevoz blaga med potjo ustavi,
- da se izročitev blaga odloži,
- da se blago izroči drugi osebi, ne pa prejemniku, ki je naveden
v voznem listu,
- da se blago izroči na kakšni drugi namembni postaji.
(2) Pravica prejemnika do spremembe prevozne pogodbe
preneha veljati:
- ko odkupi vozni list,
- ko prevzame blago,
- ko zahteva izročitev blaga in voznega lista.
54. člen
(zavrnitev spremembe)
(1) Prevoznik lahko zavrne spremembo prevozne pogodbe:
- če pogodbe ni mogoče več spremeniti takrat, ko prispe
zahteva na postajo, ki bi jo morala spremeniti;
- če bi sprememba pogodbe povzročila motnje v prometu;
- če so spremembe pogodbe v nasprotju s carinskimi ali
drugimi predpisi;
- če pri spremembi namembne postaje vrednost blaga ne bi
krila prevoznih stroškov do nove namembne postaje, razen
če se ti stroški takoj plačajo ali položi varščina.

59. člen
(dokazno breme)
(1) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine posameznega
primera izguba ali poškodba utegnila nastati v zvezi z eno ali
več posebnimi nevarnostmi, navedenimi v 58. členu tega
zakona, se šteje, da je škoda nastala zaradi tega.
(2) To se ne šteje v primeru iz prve točke prvega odstavka 58.
člena tega zakona, če je prišlo do očitnega primanjkljaja ali
izgube celih kosov.
(3) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala
v zvezi s katero koli okoliščino, navedeno v 58. členu tega
zakona.

55. člen
(odgovornost prevoznika za neizpolnitev spremembe)
(1) Če prevoznik ne izpolni zahteve za spremembo pogodbe in
niso dani razlogi iz 54. člena tega zakona, je odgovoren in
mora povrniti škodo, ki zaradi tega nastane.
(2) Odškodnina v primeru iz prvega odstavka tega člena ne sme
presegati zneska, ki bi ga moral prevoznik povrniti, če bi se
blago, predano za prevoz, izgubilo.

60. člen
(odgovornost za izgubo pri masi)

3. Odgovornost prevoznika za izgubo in poškodbo
blaga ter prekoračitev izročilnega roka

(1) če gre za blago, ki zaradi svoje posebne narave med
prevozom redno izgubi maso, je prevoznik odgovoren le za
tisti del izgube, ki ne glede na dolžino prevožene poti presega
te meje izgube:
- 2 % mase za tekočine ali blago, predane za prevoz v
vlažnem stanju,
- 1 % mase za drugo blago.
(2) Prevoznik se ne more sklicevati na omejitev odgovornosti iz
prvega odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da
izguba ni nastala iz vzrokov, ki imajo navadno za posledico
izgubo pri masi blaga kot tudi ne ob popolni izgubi blaga.

56. člen
(obseg odgovornosti)
(l)Prevoznik je odgovoren za popolno ali delno izgubo ali
poškodbo blaga, ki nastane od prevzema blaga za prevoz do
izročitve kakor tudi za prekoračitev izročilnega roka.
57. člen
(temelj odgovornosti)

61. člen
(odškodnina za izgubo in poškodbo blaga)

(1) Prevoznik je prost odgovornosti za izgubo ali poškodbo blaga
ter za prekoračitev izročilnega roka, če dokaže, da je škoda
nastala zaradi dejanj ali opustitev uporabnika prevoza, zaradi
lastnosti blaga ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

(1) Če se blago popolnoma ali deloma izgubi, mora prevoznik
plačati odškodnino, ki se izračuna po tržni vrednosti blaga,
če je cena za blago določena, pa po določeni ceni blaga v
kraju in času prevzema blaga za prevoz.
(2) Če se blago poškoduje, mora prevoznik plačati tolikšno
odškodnino, za kolikor se je zmanjšala vrednost blaga.
Odstotek zmanjšanja vrednosti blaga se ugotovi v skladu s
prvim odstavkom tega člena po ceni blaga v kraju in času
prevzema blaga za prevoz.
(3) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za izgubo ali
poškodbo blaga, ne sme presegati 17 posebnih pravic črpanja
za kilogram njene kosmate mase.
(4) Če je zaradi poškodbe vsa pošiljka oziroma samo del pošiljke
izgubil svojo vrednost, odškodnina ne sme presegati zneska,

58. člen
(oprostitev odgovornosti pri posebnih okoliščinah
prevoza)
(1) Prevoznik je prost odgovornosti, če izguba ali poškodba blaga
nastane zaradi posebne nevarnosti, ki je zvezana z eno ali
več spodaj navedenih okoliščin:
- s prevozom v odkritem vagonu,
- s tem, da blago sploh ni pakirano ali da je neustrezno
pakirano in je zaradi teh pomanjkljivosti po svoji naravi
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ki bi ga bilo treba plačati za izgubo vse pošiljke ali tistega dela,
ki je izgubil vrednost.
(5) Poleg odškodnine za blago mora prevoznik povrniti tudi
prevoznino in vse že plačane carinske dajatve in druge zneske
v zvezi s prevozom izgubljenega blaga.

66. člen
(ugotovitev delne izgube ali poškodbe)
(1) Če prevoznik ugotovi ali sumi, da se je za prevoz prevzeto
blago deloma izgubilo ali poškodovalo ali če to trdi upravičenec,
mora prevoznik takoj ugotoviti stanje blaga, po potrebi pa tudi
maso blaga, ter vzrok in višino škode, če je to mogoče, ter
kdaj in v kakšnih okoliščinah je škoda nastala ter o vseh
ugotovitvah sestaviti zapisnik.
(2) Prevoznik mora upravičencu izročiti izvod zapisnika o
ugotovljenem stanju.
(3) Prevoznik mora ugotoviti izgubo ali poškodbo blaga, če je
mogoče ob navzočnosti upravičenca, po potrebi pa tudi enega
ali več izvedencev ali prič.
(4) Če se s poizvedbami, opravljenimi na zahtevo upravičenca,
ne ugotovi nikakršna škoda ali se ugotovi samo škoda, ki jo
je prevoznik že priznal, mora upravičenec povrniti nastale
stroške.

62. člen
(odškodnina za prekoračitev izročilnega roka)
(1) Če je zaradi prekoračitve izročilnega roka nastala škoda,
vštevši tudi poškodbo, mora prevoznik plačati upravičencu
dokazano škodo, toda največ trikratni znesek prevoznine.
(2) Upravičenec ne more zahtevati hkrati odškodnine iz prvega
odstavka tega člena in odškodnine za popolno izgubo blaga.
(3) Pri delni izgubi blaga odškodnina iz prvega odstavka tega
člena ne sme presegati trikratnega zneska prevoznine za
del pošiljke, ki ni bil izgubljen.
(4) Pri poškodbi blaga, ki ni nastala zaradi prekoračitve izročilnega
roka, se odvisno od primera poleg odškodnine iz 61. člena
tega zakona plača tudi odškodnina, določena v prvem
odstavku tega člena.
(5) Celotna odškodnina, določena v prvem odstavku tega člena,
skupaj z odškodnino iz 61. člena tega zakona ne sme presegati
zneska odškodnine, ki mora biti plačana pri popolni izgubi
blaga.

67. člen
(prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi
delne izgube in poškodbe blaga)
(1) Pravica zahtevati odškodnino zaradi delne izgube ali poškodbe
preneha veljati, ko upravičenec prevzame pošiljko.
(2) Izjemoma pravica iz prvega odstavka tega člena ne preneha
veljati:
- če upravičenec dokaže, da je bila delna izguba ali poškodba
povzročena namenoma ali zaradi hude malomarnosti
prevoznika;
- če je bila delna izguba ali poškodba ugotovljena po 66. členu
tega zakona, preden je upravičenec prevzel pošiljko;
- če je bila ugotovitev, ki bi se bila morala opraviti po 66. členu
tega zakona, opuščena po krivdi prevoznika;
- kadar upravičenec poškodbe ali delne izgube ni mogel opaziti
pri prevzemu pošiljke, vendar samo če je upravičenec
zahteval ugotovitev delne izgube oziroma poškodbe po 66.
členu tega zakona takoj po odkritju škode, vendar najpozneje
v treh dneh za prtljago oziroma v sedmih dneh za blago,
računano od dneva prevzema pošiljke, in če upravičenec
dokaže, da je škoda nastala od prevzema pošiljke za prevoz
pa do njene izročitve;
- kadar se terjatev tiče vrnitve plačanih zneskov ali povzetja.

63. člen
(odškodnina, če je škoda povzročena namenoma ali iz
hude malomarnosti)
(1) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve odškodnine iz določb
61. in 62. člena tega zakona, samo če dokaže, da škode ni
povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
64. člen
(odškodnina pri zavarovanju redne izročitve)
(1) Če je pošiljatelj pri predaji blaga za prevoz v voznem listu
navedel znesek za posebno zavarovanje redne izročitve,
lahko zahteva, razen odškodnine iz 60., 61. in 62. člena tega
zakona tudi odškodnino za drugo dokazano škodo, vendar
največ za navedeno zavarovanje.

68. člen
(prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi
prekoračitve izročilnega roka)

4. Uveljavljanje odškodnine za izgubo, poškodbo in
zamudo

(1) Odškodninski zahtevek se mora zaradi prekoračitve
izročilnega roka vložiti najpozneje v petnajstih dneh od dneva
izročitve, sicer pravica do odškodnine preneha veljati.
(2) Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če
upravičenec dokaže, da je prekoračitev izročilnega roka
povzročil prevoznik namenoma ali iz hude malomarnosti.

65. člen
(domneva o izgubi blaga)
(1) Upravičenec lahko brez posebnega dokazovanja šteje blago
za izgubljeno, če ni bilo izročeno prejemniku ali pripravljeno
za izročitev v petnajstih dneh po izteku izročilnega roka.
(2) Če se blago najde v enem letu po izplačilu odškodnine, mora
prevoznik takoj pisno obvestiti upravičenca.
(3) V tridesetih dneh od prejema obvestila, da je blago najdeno,
lahko upravičenec zahteva, naj se mu blago izroči na kateri
koli postaji za plačilo prevoznine od prvotne odpravne postaje
do postaje, na kateri zahteva izročitev.
(4) Če prevzame najdeno blago, mora upravičenec vrniti prejeto
odškodnino po odbitku stroškov, ki so bili zajeti s to
odškodnino, obdrži pa pravico terjati odškodnino zaradi
prekoračitve izročilnega roka.
(5) Če upravičenec ne postavi zahteve po tretjem odstavku tega
člena, lahko prevoznik prosto razpolaga z blagom.
7. julij 1999

69. člen
(reklamacije)
(1) Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s
pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku tako, kot je določeno
v tarifi, ali pa s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 30
dneh od dneva vročitve reklamacije ne plača zahtevane
odškodnine.
(2) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti
od dneva vročitve reklamacije, sicer pa od dneva vložitve
tožbe.
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- pri terjatvah zaradi popolne izgube prtljage, po preteku
štirinajstih dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
- pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih zneskov,
od dneva plačila, če ni bilo plačila, pa od dneva izročitve
pošiljke;
- pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih zneskov,
če je pošiljatelj založil znesek za prevozne stroške, ki se pri
predaji blaga za prevoz ne dajo natančno ugotoviti, temveč
se obračunajo pozneje, od dneva, ko je prevoznik s
pošiljateljem obračunal stroške;
- pri terjatvi za znesek, ki ga je prejemnik plačal namesto
pošiljatelja ali ga je plačal pošiljatelj namesto prejemnika in
ga mora prevoznik vrniti upravičencu, od dneva, ko je bila
vložena reklamacija;
- pri terjatvah, ki se tičejo povzetja, po preteku štirinajstih dni
od dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
- pri terjatvah za presežek, ki ostane po poravnavi njegove
terjatve, kadar prevoznik blago proda, od dneva, ko je bilo
blago prodano;
- pri terjatvah, nastalih zaradi tega, ker je prevoznik kaj plačal
za uporabnika prevoza carinskemu organu, od dneva
izplačila;
- v vseh drugih primerih od dneva, ko je terjatev nastala.

(3) Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve
zahteve uporabniku prevoza.
(4) Pravico do reklamacije oziroma tožbe za terjatev po tem
zakonu ima:
- potnik, če gre za prevoz potnikov in prtljage;
- pošiljatelj, dokler ima pravico razpolagati z blagom in če gre
za terjatev iz povzetja;
- prejemnik, od trenutka prejema voznega lista.
(5) Reklamacijo oziroma tožbo lahko vloži tudi kdo drug, če je
nanj prešla terjatev upravičenca.

V. KOMBINIRANI PREVOZ
70. člen
(odgovornost prevoznika pri kombiniranem prevozu)
(1) Če na podlagi pogodbe o prevozu pri prevozu sodelujejo
prevozniki različnih prometnih panog, je prevoznik, kije sklenil
pogodbo, odgovoren po tistih predpisih o povrnitvi škode, ki
veljajo za prevoznika, na čigar delu poti je škoda nastala.
(2) Če pritegne prevoznik k izvedbi prevoza prevoznike iz drugih
prometnih panog brez vednosti pošiljatelja, je prevoznik, ki je
sklenil pogodbo, odgovoren po tem zakonu, ne glede na to,
na čigavem delu poti je nastala škoda, če je to za uporabnika
prevoza ugodnejše.

73. člen
(zadržanje zastaranja)
(1) Zastaranje neha teči, ko je prevozniku vročena pisna
reklamacija. Zastaranje teče dalje od dne, koje bil upravičencu
vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene
listine, priložene reklamaciji.
(2) Poznejše reklamacije pri isti zadevi ne zadržijo zastaranja.
(3) Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne
preteče trideset dni od prejema odgovora na reklamacijo.

VI. ZASTARANJE TERJATEV
71. člen
(zastaralni roki)
(1) Terjatve iz prevozne pogodbe zastarajo:
- terjatve zaradi preveč oziroma premalo zaračunane
prevoznine, postranske pristojbine, prevozninskega
dodatka, nadomestila ali drugih stroškov, v šestih mesecih:
- terjatve zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali
druge poškodbe potnika, v treh letih;
- druge terjatve, v enem letu, če ni v tem zakonu drugače
določeno.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
(uporaba zakona)
(1) Ta zakon se ne uporablja za prevozne pogodbe, ki so bile
sklenjene pred njegovim začetkom veljavnosti, kakor tudi ne
za spore, ki so nastali iz takih pogodb.

72. člen
(tek zastaralni roki)

75. člen
(prenehanje veljavnosti drugih predpisov)

(1) Zastaranje začne teči:
- pri prevozu potnikov, od dneva, ko se izteče veljavnost
vozovnice;
- pri terjatvah zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja
ali druge poškodbe potnika, od dneva nesreče oziroma od
dneva nastanka škode;
- pri terjatvah zaradi delne izgube blaga ter zaradi
prekoračenja izročilnega roka, od dneva izročitve blaga
oziroma prtljage;
- pri terjatvah zaradi popolne izgube blaga, po preteku
tridesetih dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok;
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(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 2/74 in 17/90). .
76. člen
(uveljavitev tega zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

prava odstop od pogodbe praviloma ni dopusten. Le v nekaterih
posebnih vrstah pogodb je treba določiti izjeme. Za takšno pogodbo
velja tudi pogodba o prevozu potnikov v javnem prevozu. Zaradi
množičnosti prevoza izvajalec praviloma nima znatne škode, če
potnik, ki je že kupil vozovnico, ne gre na potovanje ali ga prekine,
torej odstopi od pogodbe. Besedilo predloga zakona v
preoblikovanem 13. in 14. členu določa, da potnik lahko zahteva
vračilo celotne prevoznine ali njenega dela. Določbe so v skladu
s konvencijo COTIF (priloga CIV) in s primerjalnim pravom. Tarifa
pa lahko določi primere (npr.: za vlake z rezerviranim sedežem),
v katerih sme izvajalec zadržati določen del prevoznine.

UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP)
opravil na svoji seji dne 12.03.1998, in ga sprejel kol primerno
podlago za pripravo zakona za drugo obravnavo. Hkrati je naložil
predlagatelju, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelj je pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, ki so se nanašale na posamezne zakonske rešitve,
skoraj v celoti upošteval ter v skladu z njimi dopolnil zakonsko
besedilo za drugo obravnavo.

1.4 Sekretariat predlaga ponovno presojo skladnosti rešitev v 20
členu in tretjem odstavku 22. člena.
Predlagatelj ni spreminjal besedila 20. člena. Po primerjalnem pravu
izvajalec ni odgovoren za zamudo. Konvencija COTIF prepušča
ureditev notranjemu pravu. Pri pripravi besedila predloga zakona
je prevladalo stališče, da izvajalca ni mogoče oprostiti
odgovornosti za zamudo, če je njen vzrok izvajalčeva huda
malomarnost ali namen. Za druge vzroke zamude izvajalec ni
odgovoren. Izvajalec je odgovoren za zamudo, le če ne uspe
dokazati, da zamude ni povzročil namenoma ali iz zavestne
malomarnosti. Odgovoren je torej le za hujšo stopnjo krivde, ne
pa tudi za lažjo stopnjo krivde oziroma za nezavestno
malomarnost.

1. PRIPOMBE SEKRETARIATA ZA ZAKONODAJO IN
PRAVNE ZADEVE
1.1 Sekretariat meni, da je treba jasneje opredeliti soglasje k tarifi,
ki ga mora dati minister, pristojen za promet. Sekretariat ugotavlja,
da je zaradi pomembnosti, ki jo ima tarifa, treba zagotoviti njeno
javno objavo in da ne zadošča objava v glasilu izvajalca. Predlaga,
da se ob upoštevanju navedenih pripomb smiselno spremeni tudi
besedilo prvega odstavka 3. člena.
Pripomba, ki se nanaša na odobritev, je upoštevana tako, da je
besedilo prvega odstavka 2. člena preoblikovano. Iz besedila
jasno izhaja, da mora minister, pristojen za promet, odobriti tarifo
pred objavo. Izvajalec bo moral zaprositi za odobritev tarife, o
odobritvi pa bo minister skladno s predpisi izdal ustrezen akt
(odločbo). Tarifa bo morala ustrezati določbam Uredbe 60/11 EGS,
ki določa pogoje za enakopravno oblikovanje cen prevoza blaga.

Besedilo predloga je ob upoštevanju pripombe Sekretariata v
zvezi s skladnostjo rešitev preoblikovano tako, da je tretji odstavek
22. člena spremenjen.
Skladno s tem je preoblikovano tudi besedilo 63. člena.

V Nemčiji in Avstriji morajo izvajalci objavljati tarife v uradnem
glasilu pristojnega ministrstva. Ker takšnega glasila pri nas ne
poznamo in ker lahko glede na zastavljeno zasnovo razvoja
železniškega področja prometa pričakujemo privatizacijo
izvajalca(ev) in organiziranje več izvajalcev - ponudnikov storitev
prevoza je pripomba Sekretariata umestna.

1.5 Sekretariat ugotavlja, da je treba o roku za uveljavljanje
odškodnine za smrt, poškodbe in zamudo ponovno premislili.
Pripombe Sekretariata ni mogoče upoštevati. Rok je povzet po
prilogi CIV konvencije COTIF. Predlagatelj sodi, da je rok ne glede
na pomisleke Sekretariata o trajanju zdravljenja ustrezen, saj
začne teči z dnem, ko oškodovanec zve za znesek škode, ki jo
je imel, to pa je vsekakor po končanem zdravljenju.

Predlagatelj je pripombo upošteval tako, da je predvidel objavo
tarife v Uradnem listu RS (tretji odstavek 2. člena). Besedilo določa
tudi, da mora pred objavo tarife, z vsebino določb tarife, soglašati
tudi ministrstvo, pristojno za promet.

1.6 Sekretariat meni, da je med zakonskimi rešitvami v 29., 31. in
73. členu ter obrazložitvijo neskladje.
Predlagatelj je dopolnil besedili 29. in 31. člena tako, da bolj jasno
določata obveznosti, ki izhajajo iz direktnega prevoza in
odgovornost prevoznika.

Predlagatelj je oblikovno spremenil besedilo prvega odstavka 3.
člena. Zakon mora določati, da se prevozi opravljajo pod pogoji,
ki jih določata zakon in na njegovi podlagi sprejeta tarifa.
Odstopanja od te določbe so možna le pod pogoji, ki jih določa
zakon. Dogovori med izvajalcem in stranko načeloma niso
dopustni.

Predlagatelj je 73. člen prilagodil tako, da bolj jasno določa kdaj
zastaranje preneha, kdaj teče dalje, kdaj se ne pretrga in kdaj je
zadržano.

1.2 Sekretariat opozarja, da je treba prevoznika opredeliti drugače,
kot je opredeljen v prvi alinei prvega odstavka 4. člena.

1.7 Sekretariat predlagatelju nalaga, naj bo besedilo predloga
zakona usklajeno z nomotehničnimi pravili.

Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata in izboljšal besedilo,
ki določa pomen pojma prevoznik. Hkrati je dopolnil tudi nekatere
druge definicije, ki tako bolj jasno opredeljujejo uporabljene pojme.

Predlagatelj je navodilo upošteval. Predlagatelj je za drugo
obravnavo predloga zakona še redakcijsko izboljšal besedilo
zakona, zaradi lektoriranja in uskladitve besedila predloga zakona
s predlogom besedila zakona o železniškem prometu (prvi
odstavek 10. člena: večvrstni prevoz - kombinirani prevoz, stvari
- blago, naslov 72. člena, brisan 74. člen, preštevilčenje členov,
nomotehnična ureditev).

1.3 Sekretariat meni, da zakonske rešitve, predlagane v 13. in 14.
členu, niso skladne z obrazložitvijo in niso povsem ustrezne.
Besedili členov sta spremenjeni. Po splošnih pravilih pogodbenega
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2)
Amandma št. 2
26. člen

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

V besedilu 26. člena se tretji odstavek nadomesti z novima
odstavkoma:

1)
Amandma št. 1
16. člen

3) Prtljaga se prevzame za prevoz samo, če potnik pokaže
vozovnico, ki velja najmanj do namembne postaje prtljage in
za prevozno pot, navedeno na vozovnici. Tarifa določa, ali se
sme in pod katerimi pogoji se sme prtljaga prevzeti za prevoz
tudi brez vozovnice ali po drugi prevozni poti, kot je navedena
v vozovnici.

Besedilo prvega odstavka 16. člena se nadomesti z besedilom:
Potnik ima pravico prinesti v oddelek, določen za prevoz potnikov,
ročno prtljago.
Obrazložitev:
Besedilo v povezavi z enajsto točko 4. člena določneje opredeljuje
pravico potnika do prevoza ročne prtljage.

4) Prevoznik mora potniku za prevzeto prtljago izdati pisno
potrdilo (prtljažnico). Tarifa določa vsebino in obliko prtljažnice.
Obrazložitev:
Priloga CIV konvencije COTIF ureja prevoz prtljage načeloma
enako, kot ureja priloga CIM prevoz stvari. Zaradi jasnosti pa je
treba v zakon zapisati posebnosti, ki se nanašajo na prtljago. Te
posebnosti so vključene v predlagano besedilo.
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Predlog zakona o

ODVZEMU

IN

ČLOVEŠKEGA

PRESADITVI

TELESA

ZDRAVLJENJA

DELOV

ZARADI

(ZPDCTZ)

- EPA 484 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999
določila besedilo:

Slovenije k predlogu zakona o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja - druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O ODVZEMU IN PRESADITVI
DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA ZARADI ZDRAVLJENJA,

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:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč
10. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/11999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike

Odvzem in presaditev delov človeškega telesa se sme opraviti
samo v primeru, ko drugačno zdravljenje primerljive učinkovitosti
ni mogoče, če ne prinaša nesprejemljivega tveganja za živega
dajalca in za prejemnika in če so bile predhodno v skladu s poklicnimi
pravili opravljene vse potrebne medicinske preiskave, s pomočjo
katerih je mogoče z veliko verjetnostjo predvideti varnost za dajalca
in prejemnika in uspeh posega.

I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za odvzem delov telesa (organov in tkiv)
žive ali umrle osebe (v nadaljnjem besedilu: dajalec) zaradi
presaditve z namenom zdravljenja v telo druge osebe (v nadaljnjem
besedilu: prejemnik).

3. člen

Določbe tega zakon se ne uporabljajo za odvzem krvi in krvnih
sestavin, razen za odvzem krvotvornih matičnih celic za
alogensko transplantacijo kostnega mozga.

Pri odvzemu delov telesa umrle osebe je treba ravnati z dolžnim
spoštovanjem do osebnega dostojanstva umrlega in njegovih
svojcev.

Odvzem in prenos mod, jajčnikov, zarodkov ter uporabo semena
in jajčnih celic ureja poseben zakon.

Odvzete dele telesa umrle osebe je treba uporabiti v skladu s
pravili medicinske stroke. Pri tem je treba ravnati po načelu
pravičnega dostopa do tega načina zdravljenja. Če za posamezen
organ v Republiki Sloveniji ni mogoče najti ustreznega prejemnika,
ga je mogoče ponuditi ustrezni tuji pravni osebi, s katero je
vzpostavljeno vzajemno sodelovanje pri izmenjavi organov in
tkiv.

2. člen
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
se sme opraviti samo na način in pod pogoji, ki jih določa ta
zakon.
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4. člen

9. člen

Za odvzete dele človeškega telesa ni dopustno dati oziroma prejeti
nobenega plačila niti druge premoženjske koristi.

Deli telesa se smejo odvzeti samo osebi, starejši od osemnajstih
let, pod pogojem, da ie sposobna za razsojanje.

Ta prepoved velja za plačilo medicinskih in tehničnih storitev v
zvezi z odvzemom in presaditvijo. Dopustno je tudi nadomestiti
darovalcu izgubo zaslužka in mu poravnati druge stroške,
povezane z darovanjem organa ali tkiva. Darovalec je upravičen
do brezplačnega zdravljenja po posegu, pa tudi do primerne
odškodnine, če utrpi nepričakovano hujšo škodo za svoje zdravje
kot neposredno posledico odvzema.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se smejo iz posebno
upravičenih razlogov tkiva, ki se obnavljajo, odvzeti tudi osebi,
mlajši od osemnajstih let, oziroma polnoletni osebi, ki ni sposobna
za razsojanje, če gre za presaditev njenemu bratu ali sestri.

5. člen
Podatki o predvidenem dajalcu in prejemniku delov človeškega
telesa so poklicna skrivnost. Podatkov o umrlem dajalcu ni
dopustno sporočiti prejemniku, podatkov o prejemniku pa ne
družini umrlega dajalca.
Zdravnik prejemnika mora imeti dostop do podatkov dajalca, kadar
je to potrebno zaradi zdravstvenih razlogov.
6. člen
Presaditev se sme opraviti le, če je prejemnik pred posegom v to
pisno privolil. Privolitev mora biti izraz njegove svobodne volje,
izoblikovane na podlagi primernega pojasnila o naravi, namenu in
poteku posega, verjetnosti njegovega uspeha in običajnih
tveganjih.
Za mladoletnika, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti, in
za polnoletno osebo, ki ji je s sklepom sodišča v celoti odvzeta
poslovna sposobnost, da privolitev iz prejšnjega odstavka zakoniti
zastopnik.
Kljub privolitvi zakonitega zastopnika se poseg ne sme opraviti,
če oseba iz prejšnjega odstavka temu izrecno nasprotuje in če je
sposobna razumeti pomen svoje izjave.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko zbira in shranjuje krvotvorne matične celice, zbrane iz
oddvojene popkovnice. Tako zbrane celice se lahko uporabijo za
sorodno ali nesorodno presaditev.
Za odvzem po drugem odstavku tega člena je potrebno soglasje
Etične komisije za presaditve.
Postopke zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih
celic ureja pravilnik, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo.
10. člen
Privolitev dajalca se mora nanašati samo na načrtovani poseg.
Dana mora biti v pisni obliki in mora biti izraz njegove svobodne
volje, izoblikovane na podlagi primernega pojasnila o naravi,
namenu in poteku posega, verjetnosti njegovega uspeha in
običajnih rizikih. Pojasnilo ne sme biti sugestivno. Prizadeto osebo
je treba poučiti o njenih pravicah in varstvu, ki ga zagotavlja ta
zakon, še posebej o pravici do neodvisnega posveta o tveganjih
za njeno zdravje z zdravnikom, ki ne bo udeležen v odvzem ali
presaditev organa in ni osebni zdravnik prejemnika.
Privolitev lahko da samo polnoletna oseba, ki je sposobna za
razsojanje.
Privolitev je lahko vezana na pogoj, da se presaditev opravi
določeni osebi.
Privolitev lahko dajalec prekliče vse do začetka posega.
11. člen

II. Odvzem delov telesa živega dajalca

7. člen
Odvzem delov telesa živega dajalca je dovoljen samo, če dajalec
v to pisno privoli in če je tveganje za njegovo zdravje po medicinskih
kriterijih v mejah sprejemljivega. Tveganje ne sme biti
nesorazmerno v primerjavi s pričakovano koristjo za prejemnika
8. člen
Iz telesa živega dajalca se smejo praviloma jemati samo tkiva, ki
se obnavljajo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je mogoče odvzeti iz
telesa živega dajalca posamezno ledvico ali del jeter zaradi
presaditve osebi, s katero je genetsko, družinsko ali emocionalno
povezan, če ni mogoče v razumnem času dobiti organa umrlega
dajalca ali če uporaba organa živega dajalca zagotavlja bistveno
boljše možnosti zdravljenja, kot druge oblike nadomestnega
zdravljenja končne odpovedi ledvic ali jeter.
Za odvzem po prejšnjem odstavku je potrebno predhodno
soglasje Etične komisije za presaditve.

poročevalec, št. 51

Za mladoletnika oziroma za polnoletno osebo, ki ni sposobna za
razsojanje, da privolitev njen zakoniti zastopnik, če ga nima, pa
njen najbližji sorodnik.
Če je mladoletnik že star 15 let in je sposoben za razsojanje, je za
odvzem dela telesa potrebna tudi njegova privolitev.
Mladoletnim osebam je dovoljeno odvzeti del telesa le v primeru,
da ni mogoče dobiti darovalca, ki bi bil zmožen samostojne
privolitve in če je z načrtovano presaditvijo mogoče rešiti življenje
prejemniku.
Odvzem dela telesa v nobenem primeru ni dopusten, če dajalec
temu izrecno nasprotuje.

III. Odvzem delov telesa umrle osebe

12. člen
Deli telesa umrle osebe se lahko odvzamejo zaradi presaditve
drugi osebi, potem ko je po medicinskih kriterijih in na predpisan
način z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca.
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Možgansko smrt ugotovi komisija za ugotavljanje smrti. Odločitev
članov komisije mora biti samostojna in soglasna. O ugotovitvi
smrti se sestavi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije.

15. člen
Deli telesa umrle mladoletne osebe, ki ni pridobila popolne poslovne
sposobnosti, in polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta
poslovna sposobnost, se smejo odvzeti zaradi presaditve, samo
če v to privoli njen zakoniti zastopnik.

Člani komisije za ugotavljanje smrti ne smejo biti zdravniki, ki
bodo sodelovali pri odvzemu ali presaditvi ali so kakorkoli
zainteresirani za presaditev ali z njo povezani.

Privolitev zakonitega zastopnika ni potrebna, če je oseba iz
prejšnjega odstavka, starejša od petnajst let, izrecno privolila v
odvzem, če je bila sposobna razumeti pomen svoje izjave.

Pri osebi, ki je umrla po dokončni zaustavitvi srčnega utripa, se
ugotovi smrt po običajnem postopku. Zdravnik, ki ugotovi smrt,
ne sme sodelovati pri odvzemu ali presaditvi.
Pravilnik o podrobnih medicinskih merilih, načinu in postopku
ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje
smrti iz drugega odstavka tega člena ter pravilnik o ugotavljanju
smrti po dokončni zaustavitvi srca iz prejšnjega odstavka, izda
minister, pristojen za zdravstvo.

16. člen
Če iz okoliščin, ki so povzročile smrt, izhaja, da bo zahtevana
sodna obdukcija, se odvzem lahko opravi samo z dovoljenjem
pristojnega preiskovalnega sodnika.

13. člen

IV. Organizacijske določbe

Deli telesa umrle osebe se smejo odvzeti zaradi presaditve, če je
dajalec pred smrtjo v to privolil.

17. člen

Deli telesa umrle osebe, ki je državljan Republike Slovenije oziroma
ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, se smejo odvzeti
zaradi presaditve tudi v primeru, kadar oseba v to ni izrecno
privolila, če odvzema ni izrecno prepovedala, razen če iz drugih
okoliščin izhaja, da bi temu nasprotovala. Če se podatki o stališču
umrle osebe do dajalstva nasprotujejo, odvzema ni mogoče
opraviti.

Z odvzemom, presaditvijo in shranjevanjem delov človeškega
telesa se smejo ukvarjati samo javni zdravstveni zavodi, ki imajo
za to dovoljenje ministra, pristojnega za zdravstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo dejavnost na
področju presaditve kože, kosti, žil in roženice opravljati tudi
domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo
v zdravstveni dejavnosti na podlagi koncesije, če imajo za to
dovoljenje ministra, pristojnega za zdravstvo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odvzem delov telesa
umrle osebe ne opravi, če oseba, ki je bila umrlemu blizu, odvzemu
nasprotuje, če so take osebe dosegljive, je eno od njih treba
obvestiti o nameravanem odvzemu in o njihovi pravici, da ga
zavrnejo. Tej osebi je treba dati razumen čas, da se odloči.

O vsakem odvzemu in presaditvi organa ali tkiva je treba obvestiti
Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (v
nadaljnjem besedilu: Slovenija-transplant).

Deli telesa umrle osebe, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma
ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, se smejo odvzeti
zaradi presaditve, kadar v to izrecno privoli oseba, ki je bila
umrlemu blizu.

Minister, pristojen za zdravstvo, določi laboratorij, ki za potrebe
Republike Slovenije opravlja tipizacijo tkiv in preiskuse tkivne
skladnosti.

Osebe, ki so umrlemu blizu so: zakonec ali izvenzakonski partner, polnoletni otroci, starši ter bratje in sestre in osebe, za katere
se da iz splošnih okoliščin sklepati, da so bile umrlemu blizu.

Kadrovske, prostorske, tehnične in druge pogoje za pridobitev
dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo.
18. člen

14. člen

Vlada Republika Slovenije ustanovi Slovenija-transplant za
opravljanje naslednjih nalog:

Deli telesa mrtvega spravljenega zarodka-se smejo odvzeti za
presaditev pod pogojem, da je ženska, ki je zarodek nosila, v to
privolila, po tem, ko je dobila izčrpna pojasnila o namenu
nameravanega posega.

koordiniranje delovanja strokovnih enot v zdravstvenih
zavodih, ki sodelujejo pri ugotavljanju umrlih dajalcev,
odvzemu, presaditvi in shranjevanju delov človeškega telesa
ter tipizaciji tkiv in ugotavljanju tkivne skladnosti ter izbiri
dajalcev in prejemnikov na območju Republike Slovenije;
vodenje predpisanih evidenc;

Tkiva zarodka se smejo odvzeti in uporabiti z odobritvijo
Medicinsko-etične komisije pri Ministrstvu za zdravstvo in če za
to obstajajo posebni razlogi.

dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega
sistema za transplantacijsko dejavnost;
zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih dajalcev
kostnega mozga;
sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi in trarisnacionalnimi
sistemi s področja transplantacije;
proučevanje medicinskih, pravnih, etičnih, ekonomskih in
socialnih vprašanj na področju odvzemov in presaditev
organov;

Zdravnik, ki opravi splav, ne sme sodelovati pri odvzemu ali
presaditvi in ne sme biti povezan s temi postopki ali kakorkoli
zainteresiran zanje. Zaradi nameravanega odvzema ni dopustno
spreminjati odločitve, postopkov, časa in drugih okoliščin splava.
Za presaditev je mogoče uporabiti tudi krvotvorne matične celice,
zbrane iz oddvojene popkovnice živorojenega otroka.
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seznanjanje javnosti s pomenom darovanja organov po smrti
zaradi presaditve drugi osebi in
druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda.

2. v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona
odvzame in uporabi tkivo zarodka brez odobritve Medicinskoetične komisije pri Ministrstvu za zdravstvo;

Sredstva za ustanovitev in delovanje Slovenije • transplanta se
zagotovijo iz državnega proračuna.

3. v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 13. člena ter prvim
odstavkom 15. člena tega zakona iz telesa umrle osebe
odvzame zaradi presaditve dele telesa kljub temu, da dajalec
pred smrtjo v to ni privolil ali če je oseba, ki je umrlemu blizu,
odvzemu nasprotovala ali če v primeru mladoletne osebe
oziroma polnoletne osebe, ki ji je s sklepom sodišča odvzeta
poslovna sposobnost, v odvzem ni privolil njen zakoniti
zastopnik;

19. člen
Minister, pristojen za zdravstvo imeuje na predlog zdravstvenega
zavoda, ki se ukvarja z ugotavljanjem umrlih dajalcev, odvzemom,
presaditvijo in shranjevanjem delov človeškega telesa ter tipizacijo
tkiv in ugotavljanjem tkivne skladnosti, osebo, ki opravlja naloge
bolnišničnega koordinatorja za transplantacijo.
Bolnišnični koordinator organizira in usklajuje delo znotraj
zdravstvenega zavoda in skrbi za povezavo s Slovenijatransplantom.
20. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpise o
podrobnejših pogojih in postopkih za izvajanje odvzema in
presaditve delov človeškega telesa, s katerimi določi zlasti:
način vodenja čakalnih list ter imunogenetska in medicinska
merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnikov;
postopek obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot
dajalci;
imunogenetska merila in preizkuse tkivne skladnosti ter
medicinske pogoje za izbiro najprimernejšega prejemnika
oziroma dajalca;
način testiranja dajalcev glede bolezni, ki se prenašajo s
presaditvijo;
način delovanja registra možnih dajalcev kostnega mozga;
način shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa,
namenjenih za presaditev;
način vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev;
način povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi
organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi
državami;
način varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov;
sestavo, način imenovanja in pravila za delovanje Etične
komisije za presaditve;
način dela transplantacijskih koordinatorjev v zdravstvenih
zavodih;
pogoje za razvoj in delovanje nacionalnega programa
presaditve kostnega mozga nesorodnih dajalcev.

V. Kazenske določbe

4. v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega zakona opravlja
dejavnost odvzema, presaditve in shranjevanja delov
človeškega telesa brez posebnega dovoljenja ministra,
pristojnega za zdravstvo;
5. v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena opravlja dejavnost
presaditve kože, kosti, žil in roženice brez posebnega
dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000. tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prve, druge, tretje in četrte točke prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 4.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz 4. točke prvega odstavka tega člena zdravnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 2.500.000 tolajev se kaznuje za
prekršek iz 5. točke prvega odstavka tega člena zdravnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
VI. Prehodne in končne določbe

22. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpise iz 12.,
17., in 20. člena tega zakona in ustanovi Etično komisijo za
presaditve v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se
uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom, Pravilnik o
natančnejših pogojih za izvajanje odvzema in presaditve delov
človeškega telesa (Uradni list SRS, št. 21/86) in Pravilnik o
natančenjših medicinskih kriterijih in načinu za ugotavljanje
nastanka smrti osebe, od katere se smejo vzeti deli telesa za
presaditev zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ, št. 74/82).
23. člen

21. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega zakona
odvzame dele telesa mrtvega splavljenega zarodka za
presaditev kljub temu, da ženska, ki je zarodek nosila, v to ni
privolila;

Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati Zakon o odvzemu
in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene
(Uradni list SRS, št. 42/85) in se preneha uporabljati Zakon o
pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za
presaditev zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ, št. 43/82 in 18/
88, Uradni list RS, št. 63/94).
24. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

pripombo k 22. členu je uredil z amandmajem.

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji dne 13. 01. 1999
opravil prvo obravnavo in sklenil, da je predlog Zakona o presaditvi
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja primerna podlaga za
drugo obravnavo ter Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici
naložil, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu
z naslednjimi stališči:

Pri pripravi predloga Zakona za drugo obravnavo predlagatelj nI
upošteval nekaterih mnenj Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora in sicer:
K 9. členu

1. Upošteva naj mnenje Sekretarita za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Prouči naj možnost, da se v naslovu zakona dodata besedi
"odvzemu in" tako, da bi se naslov zakona glasil: "Zakon o
odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja."

•

Predlagatelj je proučil stališča Državnega zbora, ki mu je naložil
naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve in prouči možnost, da se naslov zakona spremeni.
Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora in ne da bi posegal v vsebinske
rešitve predloga zakona, pravno redakcijsko popravil oziroma
spremenil naslednje določbe:

-

■

K 11. členu
Predlagatelj pojasnjuje, da gre za splošno prepoved odvzema
delov človeškega telesa, ne glede na starost dajalca in druge
pogoje, če dajalec odvzemu izrecno nasprotuje.

dopolnil je naslov zakona, tako da je dodal besedi "odvzemu
in";
v 3. členu je besedi tuja organizacija nadomestil z besedama
"tuja pravna oseba";
pripombe k 4. členu je uredil z amandmajem k temu členu;
v drugem odstavku 6. člena je dodal besede "iz prejšnjega
odstavka" ter v tretjem odstavku dodal besedo " in" tako, da
je določba jasnejša;
v 7. členu je z doda besedo "pisno" jasneje opredelil, da je
privolitev lahko izražena le v pisni obliki;
v 10. členu je besedo "vpleten" nadomestil s primernejšo
besedo "udeležen";
v 11. členu je besedo "tem" nadomestil z besedo
"mladoletnim";
pripombe k 12. členil je uredil z amandmajem;
pripombo k 14. členu je uredil z amandmajem;
pripombo k 21. členu je uredil z amandmajem;
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Predlagatelj meni, da je odvzem delov človeškega telesa, ki
je opredeljen v tem členu, vezan na soglasje Etične komisije
za presaditve, zato v tem primeru ni potrebno dajalcu dajati
pisne privolitve.
Sorodna oziroma nesorodna presaditev je uveljavljen
medicinski terminus, ki pomeni:
sorodna presaditev - presaditev sorodnikovega organa
oziroma tkiva; nesorodna presaditev ■ presaditev delov
človeškega telesa, katerih dajalci so osebe, ki niso
prejemnikovi sorodniki.

K 16. členu
Predlagatelj je mnenja, da je člen dovolj razumljiv in se iz njega da
razbrati, da je v primeru zahtevane sodne obdukcije možen
odvzem na podlagi dovoljenja pristojnega preiskovalnega sodnika
ob sočasnem ugotavljanju volje oseb po dajanju delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja.
K 20. členu
0
Predlagatelj je mnenja, da v nobenem od podzakonskih aktov ne
bo prišlo do poseganja v urejanje zakonske materije, pač pa
bodo le-ti natančno uredili način, postopek in pogoje izvajanja
posameznih določb zakona.
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Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj vnesti v besedilo
zakona izraz "zaustavitev srca", ki je strokovno ustrezenjši od
izraza "zaustavitev srčnega utripa."

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
1.) K 1. členu
V 2. odstavku se na koncu črtata besedi "kostnega mozga".

7.) K 14. členu
a) V prvi vrsti prvega odstavka se beseda "spravljenega"
nadomesti z besedo "splavljenega".

Obrazložitev:
Z odvzemom kvotnih matičnih celic je transplantacija že določena.
Presadijo se krvotvorne matične celice, na pa kostni mozeg.

b) Črta se četrti odstavek.
Obrazložitev:

2.) K 4. členu
V drugem odstavku se med besedama "prepoved velja" doda
beseda "ne".

Prvi del amandmaja je redakcijski popravek.
Z drugim delom amandmaja predlagatelj črta zadnji odstavek 14.
člena, ker je besedilo tega odstavka že v tretjem odstavku 9.
člena predloga zakona.

Obrazložitev:
Gre za reakcijski popravek, ker je beseda "ne" v predlogu zakona
pomotoma izpadla.

8.) K 15. členu
3.) K 5. členu
V drugem odstavku se pred. besedo "podatkov" doda beseda
"medicinskih".

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Privolitev zakonitega zastopnika ni potrebna, če je oseba iz
prejšnjega odstavka starejša od petnajst let, za časa življenja
privolila v odvzem, če je bila sposobna razumeti pomen svoje
izjave."

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj natančno določiti,
da ima zdravnik pravico do podatkov, ki so pomembni pri
zdravljenju prejemnika organa oziroma tkiva. To pa so medicinski
podatki.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem skuša predlagatelj doseči s tem, ko
dodaja besede "za časa življenja" boljše razumevanje, da gre v
danem primeru za privolitev, ki je pisna in dana, ko je umrla oseba
- dajalec še živela.

4.) K 9. členu
a) V tretjem odstavku se na koncu prvega stavka dodata besedi
"živorojenega otroka."

9.) K 17. členu
V drugem odstavku se črtata besedi "na področju".

b) Tretji odstavek postane četrti in četrti odstavek postane tretji.
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj natančneje določiti,
da dejavnost presaditve kože, kosti, žil in roženice, lahko
opravljajo tudi pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo
v zdravstveni dejavnosti na podlagi koncesije in dovoljenja ministra,
pristojnega za zdravstvo, ne smejo pa se ukvarjati z odvzemom
in hranjenjem omenjenih delov človeškega telesa.

c) Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Za odvzem po prejšnjem odstavku je potrebno soglasje
Etičnj? komisije za presaditve."
Obrazložitev:
S prvim delom amandmaja želi predlagatelj natančno določiti, da
gre za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic, zbranih
iz oddvojene popkovnice živorojenega in ne mrtvorojenega
otroka.

S tem amandmajem se spreminja tudi besedilo obrazložitve k 17.
in 19. členu predloga zakona (zadnji stavek tretjega odstavka), ki
govori o tem, kdo lahko opravlja odvzem, hranjenje in presaditev
organov in tkiv človeškega telesa.

Drugi in tretji del amanamdja sta redakcijska popravka.
5.) K 11. členu

10). K 21. členu
V drugem odstavku se na koncu dodajo besede "odgovorna
oseba pravne osebe".

a) V prvem odstavku se na koncu stavka črtajo besede "če ga
nima, pa njen najbližji sorodnik".

Obrazložitev:
Gre za redakcijski popravek, ker je besedilo pomotoma izpadlo.

b) V četrtem odstavku se črta beseda "izrecno".
Obrazložitev:
Če mladoletna oseba oziroma polnoletna oseba, ki ni sposobna
za razsojanje, nima zakonitega zastopnika do odvzema dela telesa
sploh ne sme priti.

11.) K 22. členu
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Vlada Republike Slovenije ustanovi Zavod Republike Slovenije
za presaditve organov in tkiv (Slovenija-transpiant) v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona."

Predlagatelj je mnenja, da ima beseda "nasprotuje" dovolj veliko
težo in uporaba besede "izredcno" ni potrebna.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj natančno določiti,
da bo Vlada Republike Slovenije ustanovila Zavod Slovenija-transpiant v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.

6.) K 12. členu
V prvem stavku četrtega odstavka se besedi "srčnega utripa"
zamenjata z besedo "srca".
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Predlog zakona o

0

IZDELKIH

IZ

PLEMENITIH

KOVIN

(ZIPleK)
- EPA 443 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10/6-1999 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu
za znanost in tehnologijo,
- dr. Ivan SKUBIC, direktor Urada Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje,
- Nataša MEJAK VUKOVIČ, dipl. iur. svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Uradu Republike Slovenije za
standardizacije in meroslovje.

Vlada Republike Slovenije s predlogom zakona nadomešča
gradivo, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslala
z dopisom, št. 394-00/98-1 (Z1) dne 23/3-1999.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

predmeti iz plemenitih kovin v promet, morata biti preskušeni
njihova sestava in čistina. Pravilno sestavo in čistino predmetov
iz plemenitih kovin potrjuje Urad RS za standardizacijo in
meroslovje (v nadaljevanju: Urad) z vtiskom predpisanega žiga
(t. i. državni žig). Izdelovalci so dolžni svoj znak (t. i. imenski žig
oziroma znak proizvajalca) registrirati pri Uradu.

UVOD
I. OCENA STANJA
V skladu z Zakonom o kontroli predmetov iz plemenitih kovin
(Uradni list SFRJ, štev. 59/81,59/86,20/98 in 9/90), ki se v Republiki
Sloveniji na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, štev. 1/91-1) uporablja smiselno kot
republiški predpis, morajo izdelovalci vse predmete iz plemenitih
kovin označiti s svojim znakom in znakom čistine. Preden gredo
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V Sloveniji je 295 izdelovalcev in približno 81 uvoznikov predmetov
iz plemenitih kovin. V letu 1998 je Urad preskusil in označil 453.957
kosov oziroma 1.055 kg zlatih izdelkov, 99.253 kosov oziroma
407 kg srebrnih izdelkov in 4 kose oziroma 52 g izdelkov iz
platine, skupaj torej 553.214 kosov oziroma 1.462 kg predmetov
iz plemenitih kovin (preglednici 1 in 2).

43

poročevalec, št. 51

m 140
S 120
a 100
(kg) 80
60
40
20
0

1

2

3

4

5

i
6

7

8

9

10

11

12

mesec
Preglednica 1: Masa Izdelkov Iz plemenitih kovin, predložena v preskus In označitev, glede na
vrsto plemenite kovine, v letu 1998 po mesecih
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Preglednica 2: Količina Izdelkov Iz plemenitih kovin predložena v preskus In označitev,
glede na vrsto plemenite kovine, v letu 1998 po mesecih

Število zahtev za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih
kovin opazno narašča, predvsem je začelo skokovito naraščati
po aprilu 1997, ko je bil izveden prvi nadzor nad izdelki v prometu
po osamosvojitvi. V letu 1998 je Urad glede na leto 1997 preskusil
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za 4,2 % več izdelkov iz plemenitih kovin. Po izvedenih nadzorih
je opazno nesorazmerno povečanje zahtevkov za preskušanje
in označevanje izdelkov.
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Leto

Preskušeno (kg)

Označeno (kg)

Zavrnjeno (kg)

1997

1.403,648

1.096,230

307,310

1998

1.462,563

1.331,648

130,915

Preglednica 3: Primerjava mase označenih In zavrnjenih Izdelkov v letu 1997 In 1998

Urad je v letu 1998 zavrnil zahteve za označitev 131 kg izdelkov
iz plemenitih kovin.

označitev (44 % vseh zavrnitev). Slednje pomeni nedovoljene
oznake v karatih, manjkajoče imenske ali čistinske oznake,
nečitljive odtise imenskih in čistinskih oznak ter oznake čistine, ki
niso predpisane z zakonom.

Najpogostejši razlog za zavrnitev izdelkov je njihova neustrezna

čistina
kg)

kla racijo
(30,542 kg)
23%

Preglednica 4: Prikaz mase zavrnjenih Izdelkov v letu 1998 glede na razlog zavrnitve

Ugotavljamo, da se kakovost izdelkov v prometu izboljšuje, saj je
bilo zaradi neustrezne čistine leta 1998 zavrnjenih za 33,7 %
manj izdelkov kot leto prej.

II. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA
Vlada Republike Slovenije je leta 1994 poslala v obravnavo
Državnemu zboru predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin,
ki je imel svojo podlago v predlogu direktive EU o izdelkih iz
plemenitih kovin (93/C 318/06 z dne 18. 10. 1993). Namen
predlaganega zakona je bil harmonizirati zakonodajo Slovenije
na področju izdelkov iz plemenitih kovin z zakonodajo EU. Predlog
direktive EU je namreč predvideval, da bi države članice EU
uskladile svoje nacionalne zakonodaje najpozneje s 1. 1. 1996.
Ker med članicami EU o predlogu direktive ni bilo doseženo
potrebno soglasje, je Vlada RS predlog zakona umaknila iz
zakonodajnega postopka.

Še vedno pa je precejšnje število tistih izdelovalcev predmetov iz
plemenitih kovin, ki svojih izdelkov ne nosijo na Urad v preskus in
označitev. Takih izdelovalcev je bilo v letu 1998 od skupaj 295
izdelovalcev 69 ali 23 %. Kljub temu pa pomeni ta podatek v
primerjavi z letom 1997 določeno izboljšanje, saj v letu 1997 kar
30 % izdelovalcev svojih izdelkov ni posredovalo Uradu v preskus
in označitev.
Rezultati nadzornih pregledov kažejo stalno izboljševanje stanja.
Pri nadzornih pregledih v letu 1997 so bile namreč v 58 %
ugotovljene kršitve, kar pomeni, da več kot vsak drugi izdelovalec
ali prodajalec izdelkov iz plemenitih kovin ni prodajal predpisano
označenih izdelkov. V letu 1998 se je stanje že izboljšalo saj je bilo
pri nadzoru ugotovljenih 31 % kršitev. Nadzorni pregledi v februarju
1999 pa so pokazali ponovno izboljšanje stanja, saj je bilo
ugotovljenih 20 % kršitev.

Ne glede na to, da ostaja področje izdelkov iz plemenitih kovin
neharmonizirano, pa je za novo slovensko ureditev navedenega
področja več razlogov. V prid novi slovenski ureditvi govori že
dejstvo, da se v Republiki Sloveniji še vedno smiselno kot
republiški predpis uporablja Zakon o kontroli predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 59/81, 59/86, 20/98 in 9/
90).

Ocenimo lahko, da je sam sistem kontrole izdelkov iz plemenitih
kovin ustrezen, da pa je za njegovo izvajanje treba zagotoviti
stalen in učinkovit nadzor, katerega rezultat bo večja osveščenost
izdelovalcev in tudi potrošnikov.
7. julij 1999
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Urad vodi register dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, ki je
podlaga za izvajanje nadzora nad skladnostjo izdelkov s
predpisanimi zahtevami.

Drugi razlogi, zaradi katerih je nujno pristopiti k novi zakonodajni
ureditvi tega področja, pa so zlasti naslednji: predpisana sestava
zlitin, iz katerih je dovoljeno izdelovati predmete iz plemenitih kovin,
je neustrezna, premalo je dovoljenih vrst standardnih stopenj
čistine, uvesti je treba registracijo imenskih znakov za uvoznike,
pokazalo pa se je tudi, da je dosledno označevanje izdelkov
zaradi tehničnih razlogov praktično neizvedljivo.

2. Načelo obveznega preskušanja in označevanja izdelkov
Vsak izdelek iz plemenite kovine mora biti preskusen in ustrezno
označen.

Poglavitni razlog za nov zakon pa je namen, da se odgovornost
za izdelke iz plemenitih kovin prenese iz državne domene na
izdelovalce izdelkov. Obstoječi zakon namreč predvideva, da je
treba vse izdelke iz plemenitih kovin ustrezno preskusiti in označiti
z državnim žigom, za kar je odgovoren Urad. S tem Urad prevzame
garancijo, da so vsi tako preskušeni in označeni izdelki skladni s
predpisanimi zahtevami. Sedanje besedilo predloga zakona pa
daje izdelovalcem možnost, da se sami odločijo, kako bodo
zagotavljali skladnost svojim izdelkom, to je bodisi samostojno z
vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali pa preko
Urada oziroma druge usposobljene institucije.

Predlog zakona taksativno v 6. členu našteva izjeme, ko njihova
označitev tako zaradi tehničnih razlogov kakor tudi zaradi namena
uporabe izdelka ne bi bila mogoča oziroma ne bi bila smiselna.
Tudi te izdelke pa je treba preskusiti, namesto označitve pa predlog
zakona predvideva izdajo posebnega potrdila o skladnosti.
3. Načelo možnosti izbire med postopki ugotavljanja skladnosti
Izdelovalcem je dana možnost, da sami izberejo način
zagotavljanja skladnosti svojim izdelkom. Izdelovalec lahko sam
zagotavlja skladnost svojim izdelkom z vzdrževanjem predpisane
tehnične dokumentacije ali pa se odloči, da vloži ustrezen
zahtevek za preskus in označitev svojih izdelkov na Urad oziroma
na drugo ustrezno usposobljeno institucijo.

Vlada Republike Slovenije je v marcu 1998 posredovala v
obravnavo v Državni zbor nov predlog zakona (EPA 443-11), ki
gaje na svoji 16. seji dne 15.4. 1998 obravnaval Odbor Državnega
zbora za znanost in tehnologijo. Predlog zakona je med drugim
določal, da lahko izdelovalec, ki ima certificiran sistem zagotavljanja
kakovosti proizvodnega procesa na podlagi ustreznega
standarda, uveljavljenega v Republiki Sloveniji, in ki izpolnjuje
dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje
izdelkov, vloži na Urad zahtevo za oprostitev predložitve svojih
izdelkov Uradu zaradi preskušanja in njihove označitve z
državnim žigom.

4. Načelo varstva potrošnikov
To načelo se odraža v dejstvu, da mora biti izdelek iz plemenite
kovine, ki je v prometu, preskušen in ustrezno označen. V
prodajalnah morajo biti izdelki ločeni od drugega blaga. Obenem
morata biti v prostorih, kjer se prodajajo izdelki iz plemenitih kovin,
na vidnem mestu obešene slikovne podobe oznak skladnost,
znakov za označevanje čistine in preglednica standardnih stopenj
čistine plemenitih kovin. Kupcu izdelkov mora biti na voljo
povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno
videti in razločiti.

Ker so si bili predstavniki Obrtne zbornice Slovenije in
Gospodarske zbornice Slovenije enotni v stališču, da je taka
predlagana rešitev neustrezna, saj bi tako možnost lahko izkoristili
le večji izdelovalci, je odbor sejo prekinil, v nadaljevanju seje dne
7. 5. 1998 pa je sprejel sklep, da se predlog zakona uskladi s
pripombami in dopolnjen predloži na eno od naslednjih sej odbora.
Urad je kot pristojni organ za pripravo predloga zakona v okviru
Vlade, opravil posvetovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki ter
pripravljeno novo besedilo predloga zakona o izdelkih iz plemenitih
kovin uskladil s predstavniki zainteresirane javnosti. Tako
usklajeno novo besedilo zakona daje možnost izdelovalcem, da
sami izberejo način zagotavljanja skladnosti svojim izdelkom, to
je, da samostojno zagotavljajo skladnost svojim izdelkom z
vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali da vložijo
ustrezen zahtevek za preskus in označitev svojih izdelkov na
Urad oziroma drugo usposobljeno institucijo.

5. Načelo nadzora nad izdelki v prometu
Urad nadzoruje izdelke v prometu. Nadzor nad izdelki v prometu
obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.

IV. POGLAVITNE REŠITVE
Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti opremljeni z
znakom dobavitelja in znakom čistine. Izjemoma se izdelek ne
označi, če to iz tehničnih razlogov ni mogoče. V tem primeru se
izda potrdilo o skladnosti, katerega obliko in vsebino predpiše
pristojni minister. Znak dobavitelja omogoča nedvoumno
identifikacijo izdelovalca oziroma tistega, ki je izdelek dal v promet,
znak čistine pa označuje standardno stopnjo čistine izdelka iz
plemenitih kovin.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je ustrezno urediti promet z izdelki iz plemenitih kovin,
zavarovati pravice potrošnikov na tem področju in zagotoviti okvir
za izvajanje svobodne gospodarske pobude ob upoštevanju pravil
poštenega poslovanja. Eden glavnih ciljev, ki jim sledi predlagani
zakon, pa je, kot je bilo že v uvodoma poudarjeno, prenos
odgovornosti za izdelke iz plemenitih kovin na izdelovalce izdelkov.

V 5. členu predloga so taksativno našteti primeri izdelkov iz
plemenitih kovin, za katere določbe zakona ne veljajo (izdelki,
namenjeni za izvoz, izdelki, ki so začasno uvoženi kot vzorčni
izdelki itn.).

Temeljna načela zakona so:
1. Načelo identifikacije in registracije dobavitelja

Dobavitelj opremi izdelek s svojim znakom (znak dobavitelja) in
znakom čistine. Preden da izdelke v promet, mora dobavitelj
zagotoviti skladnost svojim izdelkom bodisi z vzdrževanjem
predpisane tehnične dokumentacije bodisi s predložitvijo izdelkov
Uradu v preskus in označitev z znakom skladnosti. Za izvajanje

Predlog zakona določa, da je izdelovalec, izdelovalčev zastopnik
oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) dolžan označiti
izdelek z znakom dobavitelja in znak registrirati pri Uradu. V skladu
z novo ureditvijo bi bili tudi uvozniki dolžni registrirati svoj znak in
z njim označiti uvožene izdelke.
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osebi zaradi ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi
zahtevami ter označitve z oznako skladnosti lahko traja do največ
enega leta. Pri svoji odločitvi Urad upošteva naravo ugotovljenih
pomanjkljivosti in njene posledice.

preskusov in označevanja izdelkov organizira Urad laboratorij
kot posebno notranjo organizacijsko enoto.
O tem, na kakšen način bo dobavitelj zagotavljal skladnost svojim
izdelkom, se odloči dobavitelj in svojo izbiro navede ob registraciji
svojega znaka.

Promet z izdelki in označitev izdelkov v prometu nadzoruje tržna
inšpekcija, ki pri nadzorstvu izvaja ukrepe, za katere je
pooblaščena s tem zakonom in s predpisi o tržni inšpekciji.

Dobavitelj lahko predloži izdelke v preskus in označitev tudi pravni
osebi, ki jo imenuje minister, pristojen za izdelke iz plemenitih
kovin (v nadaljevanju: imenovana pravna oseba). Minister lahko
imenuje samo tako pravno osebo, ki je predhodno pridobila
akreditacijo Slovenske akreditacije, in sicer v skladu s
standardoma SIST EN 45001 in SIST EN 45011, in ki izpolnjuje
dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje
izdelkov. Dodatne zahteve predpiše minister, obsegajo pa
predvsem analizne metode za preskušanje surovcev, polizdelkov,
posameznih delov izdelkov in izdelkov glede ustreznosti čistine
ter načine označevanja izdelkov.

Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški.

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem tega zakona ne bo povzročil nobenih novih obremenitev
za državni proračun.

Tako predlog zakona določa, da bodo morali imeti izdelki iz
plemenitih kovin, katerih dobavitelj bo sam zagotavlja skladnost,
dve oznake in sicer znak dobavitelja, iz katerega bo tudi razvidno,
da dobavitelj samostojno zagotavlja skladnost izdelka, ter znak
čistine. Izdelki, ki jih bo dobavitelj predložil v preskus in označitev
Uradu oziroma imenovani pravni osebi pa bodo imeli poleg znaka
dobavitelja in znaka čistine še znak skladnosti, ki ga bo odtisnil
Urad oziroma imenovana pravna oseba.

VI. PRIMERJALNI PRAVNI PREGLED
Področje izdelkov iz plemenitih kovin v Evropski uniji ni
harmonizirano. Na ravni EU kljub osemletnemu prizadevanju
Evropske komisije še ni direktive, ki bi harmonizirala to področje.
Razlog za tako stanje so deljena mnenja članic EU o načinih
zagotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin. Poglavitni
nesporazum izhaja iz dejstva, da imajo članice EU različno urejene
sisteme ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. Najbolj sporen del
predloga direktive EU je aneks, ki se nanaša na možnost, da bi
lahko dobavitelj izdelka iz plemenite kovine sam podal izjavo o
skladnosti izdelka s predpisi ("self declaration of conformity").
Omenjena razhajanja izhajajo iz dejstva, da v nekaterih državah,
kot so Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Irska, Portugalska
in Španija, veljajo predpisi, na podlagi katerih je za označitev
izdelkov iz plemenitih kovin pristojno neodvisno telo, medtem ko
v nekaterih drugih državah, na primer v Nemčiji, Italiji, Grčiji in
Luksemburgu, lahko izdelek označi dobavitelj sam. Zadnji predlog
direktive predvideva dva načina zagotavljanja skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin. To sta certificiran sistem zagotavljanja
kakovosti proizvodnega procesa ter preskus in označitev izdelka,
ki ju opravi priglašeni organ. Tretji način zagotavljanja skladnosti
izdelkov iz plemenitih kovin, ki ga najnovejši predlog direktive EU
predvideva samo fakultativno, pa je izjava izdelovalca oziroma
njegovega pooblaščenega zastopnika o skladnosti izdelkov s
predpisi. Tak način zagotavljanja skladnosti izdelkov je med
članicami EU še vedno sporen in je tudi poglavitni razlog za
odsotnost direktive za navedeno področje. Omenjeni predlog
direktive predvideva triletno prehodno obdobje, v katerem bo
lahko vsaka članica sama odločala o tem, ali se bodo lahko dali
na njen trg izdelki iz plemenitih kovin, ki imajo izjavo proizvajalca
o skladnosti s predpisi. Predvideno je, da bo Evropska komisija
po prehodnem obdobju pripravila ustrezno poročilo, ki bo podlaga
nadaljnjim odločitvam. To pomeni, da izjava izdelovalca oziroma
njegovega pooblaščenega zastopnika o skladnosti izdelkov s
predpisi glede na predlagane rešitve še ne zagotavlja prostega
pretoka izdelkov iz plemenitih kovin. Vsaka članica EU bo lahko
po na predlogu direktive omejila dajanje izdelkov iz plemenitih
kovin na svoj trg, kadar bo njihova skladnost s predpisi
zagotovljena samo na podlagi izjave izdelovalca. Prav tako predlog
direktive za take izdelke predvideva posebno označitev, da bi
bilo že iz oznake na izdelku razvidno, da se njegova skladnost s
predpisi zagotavlja samo na podlagi izjave izdelovalca.

S 17. členom predloga zakona so določeni najmanj tisti podatki, ki
jih mora vsebovati tehnična dokumentacija. Sistem zagotavljanja
skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično dokumentacijo ter
skladnost izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji preverja
laboratorij ali imenovana pravna oseba.
Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti v prodajalnah ločeni od
drugega blaga. V prostorih, kjer se prodajajo izdelki iz plemenitih
kovin, morajo biti na vidnem mestu obešene slikovne podobe
oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter preglednica
standardnih stopenj čistine plemenitih kovin iz 7. člena zakona.
Kupcu izdelkov mora biti na voljo povečevalno steklo, s katerim
je mogoče oznake na izdelku jasno videti in razločiti.
Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.
Za izvajanje nadzora Urad organizira posebno notranjo
organizacijsko enoto.
Pooblaščeni delavci Urada imajo pravico izločiti iz prometa izdelke
in odrediti njihovo preskušanje v laboratoriju. Če pooblaščeni
delavec Urada ugotovi, da izdelek v prometu sploh ni označen
oziroma, da izdelek ni označen na predpisan način, izda odločbo,
s katero prepove njegovo prodajo do odprave pomanjkljivosti.
V primeru, da laboratorij za izdelke, za katere je bilo odrejeno
preskušanje, ugotovi, da niso skladni s predpisanimi tehničnimi
zahtevami, izda Urad prav tako odločbo, s katero prepove njihovo
nadaljnjo prodajo do odprave pomanjkljivosti.
Predlog zakona posebej ureja nadzor nad dobaviteljem, ki sam
zagotavlja skladnost svojim izdelkom. Na zahtevo pooblaščenega
delavca upravnega organa, ki izvaja nadzor nad izdelki v prometu,
je tak dobavitelj dolžan predložiti tehnično dokumentacijo.
V primeru hujših ali ponavljajočih kršitev dobavitelja, ki sam
zagotavlja skladnost svojim izdelkom, izda Urad odločbo, s katero
odloči, da je dobavitelj dolžan vse svoje izdelke, ki jih še ni preskusil
in označil, predložiti laboratoriju ali imenovani pravni osebi iz 16.
člena tega zakona.

Tudi v primeru izjave izdelovalca pa je predviden določen poseg
tretje neodvisne strani. To pomeni, da mora imeti proizvajalec
takšno tehnično dokumentacijo, ki bo omogočala nadzor

Dolžnost predložitve izdelkov laboratoriju ali imenovani pravni
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procesa in nadzornega sistema, ki zagotavlja skladnost izdelkov
s predpisi, V EU poudarjajo, da bi tak način zagotavljanja skladnosti
izdelkov iz plemenitih kovin obenem zahteval od nekaterih članic
EU popolnoma novo vzpostavitev ustreznega sistema n£dzora.

neodvisne tretje stranke nad skladnostjo izdelka s postavljenimi
zahtevami. Tehnična dokumentacija bi med drugim morala
vsebovati seznam vseh uporabljenih standardov, načine in
metode za zagotavljanje kakovosti zlitin, opis proizvodnega

4. člen

BESEDILO ČLENOV

Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacijske
naloge na področju izdelkov iz plemenitih kovin, določene s tem
in z drugimi zakoni, opravlja upravni organ, pristojen za izdelke iz
plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: upravni organ).

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Poleg drugih nalog na področju izdelkov iz plemenitih kovin,
določenih z zakonom, upravni organ zlasti:

1. člen

- sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za katere je z
zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za izdelke iz plemenitih kovin
- predlaga povezave z mednarodnimi organizacijami in tujimi
organizacijami za področje izdelkov iz plemenitih kovin
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja v njih
nacionalno službo za področje plemenitih kovin

Ta zakon določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki
iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) v prometu,
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov,
označevanje izdelkov, promet z izdelki in nadzorstvo nad izdelki.
Določila tega zakona se nanašajo tudi na surovce in polizdelke,
kot so granule, palice, ploščice, lističi, žice, trakovi in podobno.
2. člen

5. člen

Izdelki smejo v promet samo, če ustrezajo predpisanim tehničnim
zahtevam in če so preskušeni in označeni v skladu s tem
zakonom.

Določila tega zakona se ne nanašajo na:
1. izdelke, ki so namenjeni za izvoz
2. izdelke, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oz. izdelki
v razstavne namene
3. izdelke starejše izdelave, ki imajo znanstveno, umetniško,
zgodovinsko ali kulturno vrednost
4. izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim
kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami
5. izdelke iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s
plemenitimi kovinami

3. člen
V tem zakonu posamezni izrazi pomenijo:
1) "plemenite kovine" so platina, zlato, paladij in srebro; platina je
najbolj plemenita, sledijo ji zlato, paladij in srebro;
2) "zlitina iz plemenite kovine" je trdna homogena zmes vsaj ene
plemenite kovine z eno ali več drugimi kovinami;
3) "izdelki" so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali
drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma
njihovih zlitin. Izdelki so popolni glede vseh svojih sestavnih
kovinskih delov;

6. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov, se
ne nanašajo na:

4) "čistina" je masni delež določene plemenite kovine v skupni
masi zlitine, izražen v tisočinkah;

1. izdelke iz platine, zlata in paladija, katerih masa je manjša od
1 g, in izdelke iz srebra, katerih masa je manjša od 3 g,
oziroma izdelke, ki so tako drobni in občutljivi, da nanje iz
tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake
2. dodatke na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih, katerih
masa oziroma vrednost plemenite kovine je neznatna
3. glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, ki so
izdelani iz plemenitih kovin
4. izdelke oz. predmete, ki so namenjeni za medicinske, dentalne,
veterinarske, znanstvene in tehnične namene

5) "standardna stopnja čistine" je najnižji masni delež določene
plemenite kovine v skupni masi zlitine, izražen v tisočinkah;
6) "prevleka" iz plemenitih kovin je prevleka oziroma plast iz
plemenitih kovin, nanesena na vse dele izdelka s kemijskim,
elektrokemijskim, mehanskim ali fizikalnim postopkom.

poročevalec, št. 51

48

7. julij 1999

5. ingote in granule iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo v
bančnem prometu, vključno z borznimi ploščicami
6. kovance, ki so plačilno sredstvo v katerikoli državi, spominske
kovance ali medalje, ki so izdelani iz plemenitih kovin
7. surovce in polizdelke, kot so granule, palice, ploščice, lističi,
žice, trakovi ali podobno

stopnje čistine višje stopnje, se šteje, da ima standardno stopnjo
čistine nižje stopnje.
10. člen
Izdelki lahko vsebujejo tudi lot. Lot je zlitina iz plemenitih kovin, ki
se sme uporabljati le za spajanje. Stopnja čistine lota mora biti
enaka stopnji čistine izdelka.

Za izdelke iz prvega odstavka tega člena se izda potrdilo o
skladnosti, katerega vsebino in obliko predpiše minister, pristojen
za izdelke iz plemenitih kovin.

Lot mora imeti eno od standardnih stopenj čistine iz 7. člena tega
zakona.
11. člen

II.TEHNIČNE ZAHTEVE

Izdelki lahko vsebujejo tudi neplemenite kovinske in nekovinske
dele pod pogojem, da se ti jasno ločijo od plemenitega dela izdelka.
Neplemeniti kovinski in nekovinski deli ne smejo biti prevlečeni s
prevleko, ki bi jim dajala videz plemenite kovine.

7. člen
Izdelki morajo imeti eno od naslednjih standardnih stopenj čistine:
1. platinasti izdelki
999
950
900
850

tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

12. člen

(999/1000)
(950/1000)
(900/1000)
(850/1000)

Prevleka iz plemenite kovine mora biti najmanj iste čistine kot
izdelek iz plemenite kovine, ki je prevlečen. Poleg prevlek iz
plemenitih kovin, določenih s tem zakonom, je dovoljena tudi
rodijeva prevleka.

2. zlati izdelki
999
990
916
900
840
800
750
585
500
417
375
333

tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

13. člen

(999/1000)
(990/1000)
(916/1000)
(900/1000)
(840/1000)
(800/1000)
(750/1000)
(585/1000)
(500/1000)
(417/1000)
(375/1000)
(333/1000)

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, za predmete iz
10., 11. in 12. člena tega zakona predpiše podrobnejše tehnične
zahteve, ki jim morajo ustrezati izdelki.
Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, lahko predpiše
odstopanja od zahtev iz 10., 11. in 12. člena tega zakona, ki so
posledica tehničnih razlogov.

III. UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI
IZDELKOV

3. paladijski izdelki
999 tisočink (999/1000)
950 tisočink (950/1000)
500 tisočink (500/1000)

14. člen
Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim
znakom. Izdelke tujih izdelovalcev mora označiti s svojim znakom
izdelovalčev zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma
uvoznik ne glede na to, ali je izdelek že označen z znakom tujega
izdelovalca.

4. srebrni izdelki
999
925
835
800

tisočink
tisočink
tisočink
tisočink

(999/1000)
(925/1000)
(835/1000)
(800/1000)

Izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem
besedilu: dobavitelj) mora registrirati svoj znak pri upravnem
organu.
8. člen

Dobavitelj ob registraciji svojega znaka (znak dobavitelja) navede
način, na katerega bo zagotavljal skladnost svojih izdelkov s
predpisanimi zahtevami.

Izdelki iz platine, katerih čistina je nižja od 850 tisočink (850/
1000), izdelki iz zlata, katerih čistina je nižja od 333 tisočink (333/
1000), izdelki iz paladija, katerih čistina je nižja od 500 tisočink
(500/1000), in izdelki iz srebra, katerih čistina je nižja od 800
tisočink (800/1000), niso izdelki v smislu tega zakona.

15. člen

9. člen

Dobavitelj je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi
tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet.

Če čistina izdelka presega posamezno v 7. členu določeno
standardno stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje standardne

Dobavitelj lahko skladnost izdelkov s predpisi zagotavlja z
vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali s
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18. člen

predložitvijo izdelkov upravnemu organu v preskus in označitev
z oznako skladnosti.

V zahtevi za preskus in označitev z oznako skladnosti mora
dobavitelj navesti število izdelkov, njihovo skupno maso in čistino
zlitine.

Za izvajanje preskusa in označitev izdelkov z oznako skladnosti
organizira upravni organ posebno notranjo organizacijsko enoto
(v nadaljevanju: laboratorij).

Če laboratorij ali imenovana pravna oseba pri preskusu ugotovi,
da ima predloženi izdelek standardno stopnjo čistine, ki je
označena na izdelku, in da izpolnjuje tudi druge predpisane
tehnične zahteve, ga označi z oznako skladnosti.

Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj označiti izdelek z
znakom čistine.
16. člen

Če laboratorij ali imenovana pravna oseba pri preskusu ugotovi,
da predloženi izdelek ne dosega na izdelku označene standardne
stopnje čistine ali da ne izpolnjuje drugih predpisanih tehničnih
zahtev, zavrne zahtevo za označitev z oznako skladnosti.

Dobavitelj lahko predloži izdelke v preskus in označitev z oznako
skladnosti tudi pravni osebi, ki jo imenuje minister, pristojen za
izdelke iz plemenitih kovin. Minister lahko imenuje le pravno osebo,
ki je predhodno pridobila akreditacijo Slovenske akreditacije v
skladu s standardom SIST EN 45001 in SIST EN 45011 in ki
izpolnjuje dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in
označevanje izdelkov.

Na pisno zahtevo stranke mora laboratorij ali imenovana pravna
oseba, ki je opravila preskus izdelka, le - tega ponoviti z drugo
kemijsko metodo. Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.

Dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje
izdelkov, obsegajo predvsem analizne metode za preskušanje
surovcev, polizdelkov, posameznih delov izdelkov in izdelkov
glede ustreznosti čistine ter načine označevanja izdelkov.

IV. OZNAČEVANJE IZDELKOV
19. člen

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, s predpisom
natančneje določi dodatne zahteve iz prejšnjega odstavka tega
člena in postopek imenovanja pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.

Izdelki, ki so predelani in se je pri predelavi spremenila čistina
zlitine, morajo biti ponovno označeni z znakom dobavitelja, znakom
čistine ter oznako skladnosti.

17. člen

Prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka na drugega ni
dovoljeno.

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je
dolžan sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati
v tehnični dokumentaciji.

Ko je izdelek označen, ni več dovoljeno dodajati drugih dodatkov,
ki jih ni mogoče jasno videti ali razločiti.

Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora
vsebovati najmanj naslednje podatke, ki se nanašajo na:

20. člen
Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin ali različnih čistin iste
plemenite kovine, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali
razlike, morajo imeti oznako čistine najmanj plemenite zlitine. Če
je meja med zlitinami jasno razpoznavna, je lahko z oznako čistine
označen vsak sestavni del, obvezno pa mora biti označen del iz
najmanj plemenite zlitine.

vrsto (platina, zlato, paladij, srebro) in čistine izdelkov iz
plemenitih kovin
uporabo surovcev, polizdelkov in lotov, ki jih dobavijo bodisi
dobavitelji s certificiranim sistemom kakovosti ali dobavitelji
brez certificiranega sistema kakovosti, ali navedbo, da zlitine
proizvaja dobavitelj sam
dobavo posameznih delov izdelkov iz plemenitih kovin (npr.
zaponke, patente itd.) bodisi od dobaviteljev s certificiranim
sistemom kakovosti ali od dobaviteljev brez certificiranega
sistema kakovosti
navedbo standardnih analiznih metod, ki jih proizvajalec
uporablja za preskušanje surovcev, polizdelkov, posameznih
delov izdelkov ter izdelkov glede ustreznosti čistine, ter
pogostnost preskušanj oz. navedbo laboratorija, ki
preskušanje izvaja
opis vseh postopkov za proizvodnjo izdelkov iz plemenitih
kovin, ki vplivajo na čistino
opis drugih postopkov in metod, s katerimi proizvajalec
dodatno zagotavlja kakovost svojega dela in skladnost svojih
izdelkov s predpisi

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih zlitin različnih plemenitih kovin
pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali razlike, morajo imeti
oznako čistine zlitine najmanj plemenite kovine. Če je meja jasno
razpoznavna, je lahko z oznako čistine označen vsak sestavni
del, obvezno pa mora biti označen del zlitine iz najmanj plemenite
kovine.
Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz
drugih materialov, morajo imeti oznako čistine na delu iz plemenite
kovine. Neplemeniti kovinski deli izdelka morajo biti označeni z
oznako "metal".
Izdelki so lahko prevlečeni s prevleko iz bolj plemenite kovine,
kot je zlitina, iz katerih so izdelani. Lahko so prevlečeni tudi z
rodijevo prevleko. Pri tem morajo biti označeni z oznako čistine
plemenite kovine, iz katere so izdelani.

Sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično
dokumentacijo ter skladnost izdelkov s podatki v tehnični
dokumentaciji preverja laboratorij ali imenovana pravna oseba iz
16. člena tega zakona. Preverjanje se lahko opravi tudi s
preskušanjem ustreznosti čistine vzorcev končnih izdelkov v
določenih časovnih presledkih.

21. člen
Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše postopek
določitve in oblike znaka dobavitelja, postopek njegove
registracije, obliko znakov za označevanje čistine, obliko oznake
skladnosti ter način označevanja izdelkov.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, lahko predpiše
podrobnejšo vsebino tehnične dokumentacije.
poročevalec, št. 51
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V. PLAČEVANJE STROŠKOV

Na zahtevo pooblaščenega delavca upravnega organa je
dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov, dolžan predložiti
tehnično dokumentacijo.

22. člen

Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za izdelke iz plemenitih
kovin. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Stroške preskušanja in označitve izdelkov ter stroške preverjanja
sistema zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, preverjanja
tehnične dokumentacije ter skladnosti izdelkov s podatki v tehnični
dokumentaciji plača dobavitelj.

26. člen
Stroške pregledov iz prvega odstavka 27. člena tega zakona
plača imenovana pravna oseba.

Upravni organ v primeru hujših ali ponavljajočih kršitev dobavitelja
iz 17. člena tega zakona izda odločbo, s katero odloči, da je
dobavitelj dolžan vse svoje izdelke, ki jih še ni preskusil in označil,
predložiti laboratoriju ali imenovani pravni osebi iz 16. člena tega
zakona, zaradi ugotovitve skladnosti izdelkov s predpisi ter
označitve z oznako skladnosti.

Višino in način plačevanja stroškov predpiše Vlada Republike
Slovenije.

Dolžnost predložitve izdelkov laboratoriju ali imenovani pravni
osebi zaradi ugotovitve skladnosti izdelka s predpisanimi
zahtevami ter označitve z oznako skladnosti lahko traja do največ
enega leta. Pri svoji odločitvi upravni organ upošteva naravo
ugotovljenih pomanjkljivosti in njene posledice.

VI. PROMET Z IZDELKI
23. člen
Izdelki morajo biti v prodajalnah ločeni od drugega blaga.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba.

V prostorih, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti na vidnem mestu
obešene slikovne podobe oznak skladnosti in znakov za
označevanje čistine ter preglednica standardnih stopenj čistine
plemenitih kovin iz 7. člena tega zakona. Kupcu izdelkov mora biti
na voljo povečevalno steklo, s katerim je mogoče oznake na
izdelku jasno videti in razločiti.

27. člen
Upravni organ izvaja pregled nad tistim delom imenovanih pravnih
oseb, na katerega se imenovanje nanaša.
Če upravni organ ugotovi, da imenovana pravna oseba ne dela v
skladu s predpisi ali ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje,
predlaga ministru, pristojnemu za izdelke iz plemenitih kovin,
razveljavitev odločbe o imenovanju.

V prostorih, kjer se izdelki prodajajo tudi ni dovoljeno imeti izdelkov
iz druge točke 5. člena tega zakona.

28. člen

VII. NADZORSTVO
24. člen

Pooblaščeni delavci upravnega organa, ki opravljajo nadzorstvo,
imajo uradno izkaznico.

Upravni organ opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad
izdelki v prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih
zahtev.

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše način
izvajanja nadzora ter vsebino in obliko uradne izkaznice ter način
evidence izdanih uradnih izkaznic.

Za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka organizira upravni
organ posebno notranjo organizacijsko enoto.

29. člen

25. člen

Izvajanje 23. člena tega zakona in preverjanje, ali imajo izdelki v
prometu s tem zakonom predpisane oznake, nadzoruje tržna
inšpekcija.

Pooblaščeni delavci upravnega organa imajo pravico izdelke
izločiti iz prometa in odrediti njihovo preskušanje v laboratoriju.

Pri nadzorstvu iz prvega odstavka tega člena izvajajo tržni
inšpektorji ukrepe, za katere so pooblaščeni s tem zakonom in s
predpisi o tržni inšpekciji.

Če pooblaščeni delavec ugotovi, da izdelek v prometu ni označen
oziroma ni označen na predpisan način, izda odločbo, s katero
prepove njegovo prodajo do odprave nepravilnosti.

30. člen

Enako ravna upravni organ, ko laboratorij ugotovi, da izdelek, ki
je bil izločen iz prometa in za katerega je bilo odrejeno preskušanje,
ni skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Če tržni inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen
oziroma ni označen na predpisan način, izda odločbo, s katero
prepove prodajo do odprave nepravilnosti. En izvod odločbe pošlje
tudi upravnemu organu.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega
poslovanje je predmet nadzora, je dolžan omogočiti pooblaščenim
delavcem upravnega organa nemoteno opravljanje nadzora,
vključno z vstopom v prostore, v katerih se izdelki dajejo v promet
ali hranijo, pripravljeni za promet.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen

35. člen

Z denarno kaznijo 60.000,00 SIT se na kraju samem kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik
posameznik, ki:

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, izda predpise,
za katere je pooblaščen s tem zakonom, najpozneje v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

1. izdelkov v prodajalni ne loči od drugega blaga ali če v prostorih,
kjer izdelke prodaja na vidnem mestu ne obesi slikovnih podob
oznak skladnosti, znakov za označevanje čistine in
preglednice standardnih stopenj čistine plemenitih kovin iz 7.
člena tega zakona ali če ne da na voljo povečevalnega stekla,
s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno videti in razločiti
(23. člen).
2. ne izda potrdila o skladnosti iz drugega odstavka 6. člena

Do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona veljajo oziroma se
uporabljajo naslednji predpisi:

Z denarno kaznijo 30.000,00 SIT se za prekršek na kraju samem
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

Pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 30/82 in 2/88)

32. člen

Pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev. 23/88)

36. člen

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave
ustrezati predmeti iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev.
30/82 in 2/88)

-

Za vsak izdelek, ki ga pravna oseba oziroma samostojni podjetnik
posameznik da v promet in ni označen oziroma ni označen na
predpisan način (2. člen, prvi odstavek 14. člena, četrti odstavek
15. člena ter 20. člen), se za prekršek na kraju samem kaznuje
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z
denarno kaznijo 6.000,00 SIT.

Odredba o znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97)
Pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za
nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 23/97)

Z denarno kaznijo 3.000,00 SIT za vsak izdelek se za prekršek
na kraju samem kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list RS, štev. 37/97)

33. člen
-

Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 200.000,00 SIT se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki da v promet izdelke, ki niso skladni s predpisanimi
tehničnimi zahtevami (2. člen, 7. člen, 10. člen, 11. člen, 12. člen in
prvi odstavek 15. člena).

Odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in
čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja
čistote na predmetih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, štev.
40/97)
37. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.

Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega
zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti.
38. člen

34. člen

Dobavitelji, ki so že registrirali svoj znak v skladu z Odredbo o
znaku proizvajalca (Uradni list RS, štev. 17/97), so dolžni v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona svoj znak ponovno
registrirati.

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 1.000.000,00 SIT se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki:
1. ne registrira pri upravnem organu znaka dobavitelja (drugi
odstavek 14. člena)
2. prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi
odstavek 19. člena)
3. po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni jasno mogoče
videti ali razločiti (tretji odstavek 19. člena)
4. delavcem upravnega organa ne dovoli nadzorstva ali jih pri
tem ovira (četrti odstavek 25. člena)
5. na zahtevo delavca upravnega organa ne predloži tehnične
dokumentacije (peti odstavek 25. člena)

Dokler dobavitelj svojega znaka ne registrira, ne more zagotavljati
skladnost izdelkov z vzdrževanjem predpisane tehnične
dokumentacije.
39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon
o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, štev.
59/81, 59/86, 20/89 in 9/90).

Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 200.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.'
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Pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete zobne
protetike in načinu njihove kontrole (Uradni list SFRJ, štev.
30/82)

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

izdelka s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Skladnost svojih
izdelkov zagotovi dobavitelj z vzdrževanjem predpisane tehnične
dokumentacije ali s predložitvijo izdelkov v preskus in označitev
Uradu. Urad organizira za izvajanje preskušanja in označevanja
izdelkov iz plemenitih kovin laboratorij kot posebno notranjo
organizacijsko enoto.

I. Splošne določbe
Za zagotovitev ustreznega varstva potrošnikov in spoštovanja
načeta poštenja pri trgovanju z izdelki iz plemenitih kovin je
določeno, da smejo ti izdelki v promet samo, če ustrezajo
predpisanim tehničnim zahtevam in če so preskušeni in označeni
v skladu s tem zakonom.
Za izdelke iz plemenitih kovin po tem zakonu se štejejo nakit,
zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki, izdelani
v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin. Določila
zakona se nanašajo tudi na surovce in polizdelke, kot so granule,
palice, ploščice, lističi, žice, trakovi in podobno.

Dobavitelj lahko namesto Uradu predloži izdelke v preskus in
označitev z oznako skladnosti tudi pravni osebi, ki jo imenuje
minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin. Minister lahko
imenuje le pravno osebo, ki je predhodno pridobila akreditacijo
Slovenske akreditacije v skladu s standardoma SIST EN 45001
in SIST EN 45011 in ki izpolnjuje dodatne zahteve, ki se nanašajo
na preskušanje in označevanje izdelkov.

Opredeljene so tudi naloge upravnega organa, pristojnega za
izdelke iz plemenitih kovin. Glede na predpis o organizaciji in
delovnem področju ministrstev je upravni organ, pristojen za
izdelke iz plemenitih kovin Urad RS za standardizacijo in
meroslovje.

Dodatne zahteve, ki se nanašajo na preskušanje in označevanje
izdelkov, obsegajo predvsem analizne metode za preskušanje
surovcev, polizdelkov, posameznih delov izdelkov in izdelkov
glede ustreznosti čistine ter načine označevanja izdelkov.

Taksativno so našteti izdelki, za katere določila tega zakona ne
veljajo, ter tisti izdelki, na katere se določbe zakona o označevanju
izdelkov ne nanašajo. Za slednje se izda potrdilo o skladnosti,
katerega vsebino in obliko predpiše pristojni minister.

Dobavitelj odločitev o načinu zagotavljanja skladnosti svojim
izdelkom navede ob registraciji svojega znaka.

II. Tehnične zahteve

Sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, tehnično
dokumentacijo ter skladnost izdelkov s podatki v tehnični
dokumentaciji preverja laboratorij ali imenovana pravna oseba.

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je
dolžan sistem zagotavljanja skladnosti opisati v tehnični
dokumentaciji. V 17. členu so predpisani tisti podatki, ki jih mora
taka tehnična dokumentacija vsebovati.

Določene so standardne stopnje čistine, ki jih morajo imeti izdelki
iz plemenitih kovin. Najnižja dovoljena stopnja čistine pri platini je
850 tisočink (850/1000), pri zlatu 333 tisočink (333/1000), pri
paladiju 500 tisočink (500/1000) in pri srebru 800 tisočink (800/
1000). Izdelki iz plemenitih kovin, katerih čistina je nižja od najnižje
dovoljene, niso izdelki v smislu tega zakona.

Tako bodo morali imeti izdelki iz plemenitih kovin, katerih dobavitelj
bo sam zagotavljal skladnost, dve oznake, in sicer znak
dobavitelja, iz katerega bo tudi razvidno, da dobavitelj samostojno
zagotavlja skladnost izdelka, ter znak čistine. Izdelki, ki jih bo
dobavitelj predložil v preskus in označitev Uradu oziroma
imenovani pravni osebi pa bodo imeli poleg znaka dobavitelja in
znaka čistine še znak skladnosti, ki ga bo odtisnil Urad oziroma
imenovana pravna oseba.

Izdelki lahko vsebujejo tudi lot, ki mora imeti eno od s tem zakonom
predpisanih standardnih stopenj čistine.
Izdelki lahko vsebujejo neplemenite kovinske in nekovinske dele,
če se ti jasno ločijo od plemenitega dela izdelka.

V 20. členu je določen postopek za preskus in označitev izdelkov.
Na pisno zahtevo stranke mora laboratorij oziroma imenovana
pravna oseba preskus izdelka ponoviti z drugo kemijsko metodo.
Ugotovitve ponovnega preskusa so dokončne.

Prevleka iz plemenite kovine mora biti najmanj iste čistine kot
izdelek iz plemenite kovine, ki je prevlečen.
Pristojni minister lahko predpiše podrobnejše tehnične zahteve,
ki jim morajo ustrezati izdelki iz plemenitih kovin.

IV. Označevanje izdelkov
To poglavje vsebuje določbe za označevanje predelanih izdelkov
in izdelkov, ki so sestavljeni bodisi iz različnih zlitin, različnih čistin
iste plemenite kovineali iz različnih zlitin različnih plemenitih kovin.

III. Ugotavljanje in potrjevanje skladnosti izdelkov
Vsak izdelek, razen izjem iz 6. člena mora dobavitelj opremiti s
svojim znakom (znak dobavitelja) in znakom čistine. Dobavitelj je
izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik. Dobavitelj
je dolžan svoj znak registrirati pri Uradu. Predlog zakona uvaja
dolžnost registracije znaka dobavitelja tudi za uvoznike.

Predpisano je tudi označevanje izdelkov, ki so sestavljeni iz delov
iz plemenitih kovin in delov iz drugih materialov, ter izdelkov,
prevlečenih s prevleko iz bolj plemenite kovine, kot je zlitina, iz
katerih so izdelani.

Znak dobavitelja omogoča nedvomno identifikacijo izdelovalca
oziroma tistega, kije izdelek dal v promet, znak čistine pa označuje
standardno stopnjo čistine izdelka iz plemenitih kovin.

Prenašanje vtisnjenega znaka z enega izdelka na drugega ni
dovoljeno.

Preden da dobavitelj izdelek v promet, mora zagotoviti skladnost

Ko je izdelek označen, mu ni več dovoljeno dodajati drugih
dodatkov, ki jih ni mogoče jasno videti ali razločiti.
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Če dobavitelj ne vzdržuje navedenega sistema ter tehnične
dokumentacije na predpisan način, izda Urad odločbo, s katero
odloči, da je dobavitelj dolžan vse svoje izdelke, ki jih še ni preskusil
in označil, predložiti laboratoriju ali imenovani pravni osebi zaradi
ugotovitve skladnosti izdelkov s predpisi ter označitve z oznako
skladnosti. Ta ukrep se izvede ob hujših oziroma ponavljajočih
kršitvah dobavitelja. S tem je dobavitelju začasno odvzeta
možnost, da sam zagotavlja skladnost svojim izdelkom.

V. Plačevanje stroškov
Vlada RS predpiše višino in način plačevanja stroškov iz tega
zakona.
Dobavitelj plača stroške preskušanja in označitve izdelkov ter
stroške preverjanja sistema zagotavljanja skladnosti izdelkov s
predpisi, preverjanja tehnične dokumentacije ter skladnosti
izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji

Pri svoji odločitvi upravni organ upošteva naravo ugotovljenih
pomanjkljivosti in njene posledice. Zoper to odločbo je dopustna
pritožba, ki ne zadrži izvršitve odločbe.

Stroške pregledov iz prvega odstavka 27. člena tega zakona
plača imenovana pravna oseba.

Promet z izdelki in njihovo označitev nadzoruje tržna inšpekcija.
Pri nadzorstvu izvajajo tržni inšpektorji ukrepe, za katere so
pooblaščeni s tem zakonom in s predpisi o tržni inšpekciji.

VI. Promet z izdelki
V prodajalnah morajo biti izdelki iz plemenitih kovin ločeni od
drugega blaga. U prostorih, kjer se izdelki iz plemenitih kovin
prodajajo, morata biti na vidnem mestu obešeni slikovna podoba
oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine
plemenitih kovin. Kupcu izdelkov mora biti na voljo povečevalno
steklo, s katerim je mogoče oznake na izdelku jasno videti in
razločiti.

VI. Kazenske določbe
Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški.

VII. Prehodne in končne določbe
VII. Nadzorstvo

Da bi zagotovili kontinuiteto, je treba zakon uveljaviti postopoma.
Zato je določeno, da se tisti podzakonski akti, ki so bili izdani na
podlagi zveznega zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin,
uporabljajo oziroma veljajo do sprejema predpisov, izdanih na
podlagi tega zakona. Pristojni minister pa je zavezan, da v roku
šestih mesecev po uveljavitvi zakona, izda vse predpise, za
katere je s tem zakonom pooblaščen.

Urad opravlja nadzor nad izdelki v prometu. Nadzor nad izdelki v
prometu obsega preverjanje izpolnjevanja predpisanih zahtev.
Za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka upravni organ
organizira posebno notranjo organizacijsko enoto.
Pooblaščeni delavci Urada imajo pravico izločiti izdelek iz prometa
in odrediti njegovo preskušanje.

Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo tega
zakona, ni treba ponovno preskusiti in označiti.

Če pooblaščeni delavec ugotovi, da izdelek v prometu ni označen
oziroma ni označen na predpisan način, izda odločbo, s katero
prepove njegovo prodajo do odprave nepravilnosti.

Zakon uvaja nov sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov. Vsak
dobavitelj sam izbere način zagotavljanja skladnosti izdelkov in
ga navede ob registraciji svojega znaka. Iz dobaviteljevega znaka
bo razviden način zagotavljanja skladnosti izdelkov. Zato je
predvidena dolžnost dobaviteljev, ki že imajo registriran svoj znak
v skladu z veljavno Odredbo o znaku proizvajalca, da v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona ponovno registrirajo
svoj znak. Dokler dobavitelj svojega znaka ne registrira ponovno,
ne more samostojno zagotavljati skladnosti svojim izdelkom z
vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Enako ravna upravni organ, če laboratorij ugotovi, da izdelek, ki
je bil izločen iz prometa in za katerega je bilo odrejeno preskušanje,
ni skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami.
Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost svojim izdelkom, se hkrati
tudi odloči o tem, kateri subjekt bo preverjal njegov sistem
zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi ter tehnično
dokumentacijo. Pri tem se dobavitelj lahko odloči za laboratorij
Urada oziroma imenovano pravno osebo.
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Predlog zakona o

0

POTNIH

LISTINAH

REPUBLIKE

DRŽAVLJANOV

SLOVENIJE

(ZPLD-1)

- EPA 866 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24/6-1999 določila
besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV
REPUBLIKE SLOVENIJE,

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Vinko POLIČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

UVOD
Sedanja pravna ureditev potnih listin, ki je bila v času njenega
sprejetja, to je ob osamosvojitvi Slovenije, nedvomno zelo
kvalitetna, pa ima - predvsem zaradi novih razsežnosti
migracijskih dogajanj, tudi ilegalnih, in vloge Republike Slovenije v
njih, spremenjenih razmer in pogojev na področju varnosti in
zaščite dokumentov v Evropi, mednarodnih obveznosti na
področju standardizacije potovalnih dokumentov in hitrega
tehnološkega razvoja - pomanjkljivosti, ki preprečujejo učinkovit
boj zoper številne oblike ponarejanja in zlorabe potovalnih
dokumentov.

1. OCENA STANJA ZA SPREJEM ZAKONA
Potne listine državljanov Republike Slovenije ureja Zakon o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/
91), na podlagi katerega sta bila sprejeta Pravilnik o potnih listinah
in o vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listinah in o
vizumih (Uradni list RS št.19/91 in 52/94) in Pravilnik o diplomatskih
in službenih potnih listinah (Uradni list RS, št. 5/92).
Potna listina kot javna listina predstavlja enega temeljnih
dokumentov za prehajanje državne meje, z njo pa državljan
Republike Slovenije med prebivanjem v tujini dokazuje svojo
istovetnost in državljanstvo. Zakon je zasnovan na temeljni ustavni
pravici do svobode gibanja, njegovo izhodišče pa je pravica
državljana, da z veljavno potno listino zapusti državo in se vrne
vanjo. V skladu s temeljno pravico vsakega državljana, da sme
zapustiti državo, kadar to želi, so v največji možni meri zmanjšana
pooblastila državnih organov tako, da smejo samo v izjemnih
primerih, natančno določenih v zakonu (potek kazenskega
postopka, zavarovanja javnega reda in interesov obrambe
države), to pravico omejiti oziroma odkloniti izdajo potne listine.
Organ odločanja v teh postopkih nima diskrecijske pravice
oziroma ne odloča po prosti presoji, ampak le na podlagi zahteve
pristojnega organa (sodišča, Ministrstva za obrambo, Ministrstva
za notranje zadevo).
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Predlagatelj meni, da je temeljna pomanjkljivost zakona v tem, da
ne omogoča centralizirane izdelave oziroma personalizacije zapisa oziroma vnosa osebnih podatkov državljana, ki je pri
pristojnem organu zaprosil za izdajo potne listine, v obrazec potne
listine. Obstoječa decentralizirana izdelava potnih listin na upravnih
enotah pa ni ne skladna s priporočili Evropske unije, temveč je
zaradi razpršenosti skladiščenja obrazcev potnih listin, njihove
distribucije in lažje dostopnosti do njih sporna tudi z vidika varnosti.
Ker način izdelave vpliva tudi na izbor materialov in tehnologije za
vnos osebnih podatkov v potno listino, decentralizirana izdelava
negativno vpliva na sam izbor zaščitnih elementov, ki je omejen in
slabši, s čimer se povečujejo možnosti njihovega ponarejanja.
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Sprejetje zakona bo odpravilo številne pomanjkljivosti obstoječe
pravne ureditve, predvsem pa zapolnilo vse bolj pereče pravne
vrzeli. Z novostmi, ki jih prinaša predlog zakona, bi zagotovili
pogoje, s katerimi se bo Slovenija v skladu z mednarodnimi
standardi in zahtevami Evropske unije na področju varnostnih in
zaščitnih standardov lahko ustrezno in učinkovito odzivala na
sodobne pojave in probleme na področju ponarejanja, prenarejanja
in zlorabe potovalnih dokumentov, s ciljem zagotoviti svobodni
pretok ljudi kot temeljni cilj Evropske unije. Pravna ureditev tega
področja pa je pomembna tudi za utrditev mednarodnega ugleda
Slovenije.

Neustrezne in pomanjkljive so tudi določbe zakona, ki urejajo
vprašanja vpisa otrok v potno listino staršev in prehajanje državne
meje otrok brez spremstva staršev. Vpis otrok v potno listino je v
nasprotju s priporočili mednarodnega standarda - ISO 7501-1, ki
se nanaša na strojno čitljive potne liste in imetnikom takšnih potnih
listin omogoča hitrejše prehajanje državne meje. Ta standard je v
Sloveniji začel veljati leta 1998. V obdobju izdajanja slovenskih
potnih listin je bilo evidentirano 228 primerov neupravičenih
oziroma ponarejenih vpisov otrok. V zakonu je pomanjkljivo urejeno
tudi vprašanje dovoljenja zakonitega zastopnika za potovanje
otrok v tujino z lastnim potnim listom brez spremstva staršev
Izdaja dovoljenja tako ni mogoča za otroke, ki so nastanjeni v
zavodu ali živijo v rejniški družini, njihovi starši pa iz različnih
razlogov ne morejo dati dovoljenja za potovanje v tujino.
Pogostokrat je iskanje dovoljenja tudi v nasprotju z otrokovimi
koristmi, saj starši zaradi varovanja otrokovih koristi ne poznajo
rejniške družine. Predlagatelj nadalje meni, da obstoječi zakon ne
varuje otrokovih koristi v primerih, ko teče postopek v zakonskih
sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki, zaradi česar so
primeri, ko je eden od staršev otroka odpeljal v tujino, drug roditelj
pa je temu izrecno nasprotoval.

Predlagani zakon temelji na pravici vsakega državljana, da sme
z veljavno potno listino zapustiti državo, ki se sme le v izjemnih
primerih, ki so v predlogu zakona točno določeni omejiti, pri čemer
pa pristojni organ za izdajo potne listine pri odločanju o prepovedi
nima diskrecijske pravice. Zaradi zasledovanja javnega interesa
in preprečevanja zlorabe potnih listin pa zakon natančno določa
obveznosti državljana v primeru pogrešitve potne listine ter z
namenom ohranjanja verodostojnosti potne listine sankcionira
njene zlorabe. Načelo varstva pravic posameznika pa je
povezano z njegovo pravico do varstva osebnih podatkov
posameznika, ki preprečuje nezakonitosti in neupravičene
posege v integriteto človekove osebnosti.

Zakon je pomanjkljiv tudi v tistem delu, ki določa obveznosti
imetnika potne listine v primeru njegove pogrešitve, izgube ali
kraje. Za izdajo nove potne listine zadostuje le preklic dokumenta
v Uradnem listu Republike Slovenije, večkratne pogrešitve pa
zakon ne sankcionirana (npr. z omejitvijo veljavnosti novega
dokumenta). V obdobju med letom 1991 in vključno z letom 1998
je bilo iz tujine vrnjenih 1.561 potnih listov, ki so bili ponarejeni
(zamenjana fotografija) in uporabljeni za nedovoljene prehode
meje. To negativno vpliva na verodostojnost slovenskih potnih
listin, zaradi česar so njihovi imetniki izpostavljeni večjemu nadzoru
tujih mejnih organov. Na zniževanje verodostojnosti potnih listin
dodatno vplivajo tudi pomanjkljive in nizke denarne kazni za
prekrške. Posameznik ni kaznovan, če se ugotovi, da je potni list
prodal ali zastavil, čeprav je naznanil njegovo pogrešitev in zaprosil
za izdajo novega.

Z namenom zaščite otrokovih koristi in spoštovanja pravice otroka,
da redno vzdržuje osebne stike, razen če je to v nasprotju z
otrokovimi koristmi, predlagani zakon omogoča vzdrževanje stikov
tudi v primerih, ko starša prebivata v različnih državah. V skladu
s Konvencijo združenih narodov o otrokovih pravicah predlog
zakona upošteva pravico otrok in njihovih staršev, da zapustijo
državo in se vanjo vrnejo, pri tem pa veljajo samo tiste omejitve,
ki so predpisane z zakonom. V skladu s to konvencijo predlagani
zakon v največji možni meri varuje pravice otrok in staršev tudi v
primerih, ko teče postopek v zakonskih sporih in sporih iz razmerij
med starši in otroki.

S sprejemom Zakona o osebni izkaznici, ki omogoča dokazovanje
identitete tudi z drugo javno listino, se je potna listina kot javna
listina začela vse bolj uporabljati tudi kot dokument, namenjen
dokazovanju istovetnosti in nastopanju v pravnem prometu, zaradi
česar so nastale dodatne potrebe po normativni ureditvi vseh
tistih situacij, ko državljan uporablja potno listino za dokazovanje
svoje istovetnosti in državljanstva.

4. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE
Ob pripravi predlaganega zakona je predlagatelj proučil ureditev
potnih listin nekaterih evropskih držav. V nadaljevanju so tako
predstavljeni kratki prikazi ureditve v Avstriji, Nemčiji, Madžarski
in Hrvaški
V Republiki Avstriji lahko državljan prehaja državno mejo s potno
listino (običajni, službeni in diplomatski potni list) ali z nadomestilom
za potni list (osebna izkaznica, skupinski potni list in prevzemna
izjava za državljana). Prehajanje državne meje pa je mogoče tudi
z listinami, določenimi z meddržavnim sporazumom. Obliko in
vsebino potnih listin določi zvezni minister za notranje zadeve v
soglasju z glavnim zborom državnega zbora. Za diplomatske
potne liste je potrebno soglasje zveznega ministra za zunanje
zadeve. Običajni potni list se izda z veljavnostjo desetih let, ki pa
se lahko omeji v primerih, ko se glede na starost prosilca
pričakuje, da slika ne bo kazala njegove prave podobe. Službeni
in diplomatski potni list se izdata z veljavnostjo petih let. O izdanih
potnih listinah se vodi centralna evidenca. Izdaja potnega lista se
zavrne v primerih, ko prosilec ne dokaže svoje identitete; ko je na
podlagi zakonskih določil omejeno njegovo svobodno gibanje,
zavrnitev pa je potrebna, da bi bil dosežen cilj teh omejitev; če
obstaja sum, da se bo izognil kaznovanju, ki mu grozi z zaporno
kaznijo, daljšo od šestih mesecev; če obstaja sum, da se bo
ukvarjal s tihotapljenjem ljudi, orožja, vojnega materiala,
radioaktivnih snovi itd.; če je novačil osebe zaradi prostitucije v
drugi državi, katere ni državljan ali v kateri nima običajnega
bivališča; če se ukvarja z nelegalno proizvodnjo, uvozom, izvozom
ali prodajo mamil v večjih količinah; če obstaja domneva, da bo z

Opisana sedanja ureditev potovalnih dokumentov narekuje
potrebo po spremembah in dopolnitvah, ki so kljub ohranjanju
večine institutov, ki jih pozna obstoječi zakon, takšne narave, da
ne zadošča le sprejetje sprememb in dopolnitev zakona, temveč
je potreben sprejem novega zakona, ki bi vsa vprašanja v zvezi
s potovalnimi dokumenti urejal celovito, v skladu z ostalo
zakonodajo Republike Slovenije, po mednarodnih standardih in
zahtevah Evropske unije na tem področju ter ob upoštevanju
potreb javnega interesa kot tudi posameznika.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagatelj meni, da je potrebno sprejeti takšno pravno ureditev,
ki bo - izhajajoč iz ustavne pravice državljana, da z veljavno
potno listino zapusti državo in se vrne vanjo - celovito urejala vsa
vprašanja v zvezi s potnimi listinami državljanov. Uresničevanje
temeljne človekove pravice - svobode gibanja - pa je mogoče
zagotoviti le ob hkratnem upoštevanju zaščite javnega interesa,
zaradi katerega mora zakon urediti obveznosti posameznika na
način, ki bo v največji meri preprečeval možne zlorabe potnih
listin in s tem ohranjal verodostojnost potnih listin.
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preteka veljavnosti potnega lista, če je veljavnost krajša. Izdaja
potnih listov je decentralizirana in v pristojnosti policijske uprave
oziroma policijske postaje Ministrstva za notranje zadeve, kjer
ima oseba prebivališče. Diplomatski in službeni potni list izda
Ministrstvo za zunanje zadeve, vendar v soglasju z Ministrstvom
za notranje zadeve. Pristojni organi za izdajo potnih listin lahko
zavrnejo izdajo oziroma odvzamejo potni list v primerih, ko obstaja
utemeljen sum, da se bo prosilec izognil kazenskemu postopku
ali izvršbi sodbe, za katero je predvidena kazen zapora, daljša
od treh mesecev, ali varstveni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja in bivanja v zdravstveni ustanovi - na predlog
pristojnega sodišča; izogibal izvršbi premoženjsko pravne obveze
iz zakonske zveze ali odnosa staršev in otrok, obveznosti iz
davkov ali drugih, z zakonom določenih premoženjsko pravnih
obvez, za katere obstaja izvršni naslov - na zahtevo pristojnega
sodišča; izogibal vojaški obveznosti ali če za to obstajajo drugi
razlogi, predvideni s predpisi o vojaški obveznosti oziroma službi
v oboroženih silah - na zahtevo vojaškega sodišča; če obstaja
sum, da bo imetnik potnega lista deloval protizakonito glede
prepovedi ali omejitve izvoza, uvoza, transporta ali razpečevanja
mamil ali na področju carin oziroma zunanje trgovine - če to
zahtevajo razlogi nacionalne varnosti ali zaščite javnega interesa.
V primeru kršitve sta predvideni denarna ali zaporna kazen (do
trideset dni zapora). Kazenske sankcije so predvidene za osebo,
ki v tujino odpelje otroka brez soglasja staršev ali zakonitega
zastopnika; če je oseba pridobila potno listino pri pristojnem organu
na podlagi lažnih podatkov in jo uporabila; če prehaja državno
mejo brez potne listine, ker ji je bila vloga za izdajo potne listine
zavrnjena ali listina odvzeta. V teh primerih se lahko posameznik
kaznuje tudi s prepovedjo izdaje potne listine do treh let. Z denarno
kaznijo pa se kaznuje oseba, ki potuje brez potne listine ali brez
vizuma v državo, za katero je vizum potreben, in oseba, ki ne
prijavi pogrešitve ali najdbe potnega lista.

izdajo potnega lista ogrožena notranja ali zunanja varnost
Republike Avstrije. Zavrnitev ali odvzem potne listine pa je
predviden v naslednjih primerih: če se pojavijo dejstva, ki so razlog
zavrnitve izdaje potnega lista; če se v postopku ugotovi, da imetnik
ne kaže več prave podobe; v primeru ponarejanja in v primeru
prenehanja državljanstva. Zlorabe se kaznujejo z denarno kaznijo
do 30.000 šilingov ali z zaporom do šestih tednov. Kot zloraba
oziroma kaznivo dejanje pa veljajo ilegalno prehajanje državne
meje, uporaba neveljavne, ponarejene ali prenarejene listine za
prehod državne meje. Ponovitev prestopka se kaznuje z denarno
in zaporno kaznijo, če za to obstajajo oteževalne okoliščine.
Nemški zakon ima za razliko od avstrijskega poleg navadnega
potnega lista še začasni potni list, ki se izda v primeru, ko
posameznik izkaže poseben interes. Vsak državljan sme
posedovati le en potni list iste vrste, ki po prenehanju veljavnosti
ostane v lasti države. Potni list se izda z veljavnostjo 10 let, za
državljane, ki še niso dopolnili 26 let, pa z veljavnostjo petih let.
Začasni potni list se izda z veljavnostjo enega leta. Izdelava potnih
listov je centralizirana. Nemški zakon določa, da se izdaja potnega
lista zavrne, če obstajajo utemeljene domneve, da prosilec ogroža
notranjo ali zunanjo varnost ZRN ali njene bistvene interese, se
želi izogniti kazenskemu pregonu ali izvršitvi kazni ali odredbi ali
izvršitvi ukrepa, povezanega z odvzemom prostosti, uvedenem
proti njemu na območju ZRN, če namerava kršiti zakon o
prepovedanih drogah v zvezi z uvozom, izvozom in
razpečevanjem mamil, se želi izogniti davčnim predpisom ali kršiti
predpise o carini, monopolu ali zunanji trgovini ali o prepovedih
oziroma omejitvah pri uvozu, izvozu, tranzitu blaga; če se želi
izogniti plačevanju preživnine; če se želi neupravičeno priključiti
tujim vojaškim silam ali za več kot tri mesece zapustiti območje
ZRN kot vojaški obveznik letnika, katerega vpoklic se je začel,
ne da bi imel ustrezno dovoljenje pristojnega urada; če kot vojaški
obveznik namerava zapustiti območje ZRN brez dovoljenja
pristojnega vojaškega urada ali kot priznani civilni vojaški obveznik
za več kot tri mesece zapustiti območje ZRN brez ustreznega
dovoljenja Zveznega urada za civilno služenje. Odvzem potnega
lista je mogoč, če je neveljaven oziroma če imetnik neupravičeno
poseduje več potnih listov. Kazni za prekrške so denarne (do
10.000 DEM) in zaporne (do enega leta).

5. USKLAJENOST ZAKONA Z MEDNARODNIMI
STANDARDI IN S PRAVNIM REDOM EVROPSKE
UNIJE
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona smiselno in primerno
upošteval tudi Schengenski sporazum, Dogovor o izvedbi
Shengenskega sporazuma ter akte Evropske unije, ki urejajo
področje listin, kot so:

Madžarski zakon o potovanju v tujino določa kot vrste potnih
listin osebni, diplomatski potni list, potni list za zaposlene v službi
za zunanje zadeve v tujini, službeni potni list ter službeni potni list
za plovbo. Izdelava potnih listin je centralizirana. Za državljana,
mlajšega od štirih let, se izda potni list z veljavnostjo 2 let,
državljanom, starim od štirih do osemnajst let starosti, se potni
list izda z veljavnostjo 5 let, polnoletnim državljanom pa z
veljavnostjo 10 let. Vpis otrok v potno listino ni mogoč. Prepoved
potovanja v tujino velja za osebo, ki je v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja, za katero je z zakonom
zagrožena kazen do pet ali več let; če je bila oseba v okviru
kazenskega postopka priprta ali je v priporu; če je bila osebi
izrečena prepoved zapuščanja mesta stalnega bivanja; ki je bila
oseba obsojena na prestajanje zaporne kazni; če na podlagi
pravnomočnega sklepa dolguje najmanj 10 milijonov forintov.
Prepoved potovanja lahko zahtevajo: carinski organi, državna
zdravstvena zavarovalnica, glavni upravni organ državnega
pokojninskega zavarovanja in upravni organ za obrambo. Organ
za izdajo potnih listov lahko v izrednih primerih državljanu, za
katerega velja omejevanje potovanja v tujino, izda potni list z
omejeno veljavnostjo.

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 23.6.1981
Št. dokumenta: 481V0919 (01); OJ, št. C241, 19/9/81;
- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 30.6.1982
Št. dokumenta: 482Y0716(01); OJ, št. C 179, 16/07/82;
- Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic EU o
prostem prehodu notranjih mej Skupnosti za državljane držav
članic z dne 19.6.1984
Št. Dokumenta: 484Y0619(01); OJ, št. C 159, 19/06/84;
- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 14.7.1986
Št. dokumenta: 486Y0724(01); OJ, št. C 185, 24/07/86;
- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista dne 10.7.1995
Št. dokumenta: 495Y0804(01); OJ, št. C 200, 04/08/95;

V hrvaškem zakonu so osnovne opredelitve potne listine, njene
funkcije in vrste enake kot v slovenskem zakonu, razlike pa so
pri določitvi njihove veljavnosti. Hrvaški potni list velja deset let,
osebi, mlajši od 27 let, se izda potni list z veljavnostjo petih let,
osebam, mlajšim od 14 let, se izda potni list z veljavnostjo dveh
let. Vpis otroka v potni list staršev velja le dve leti oziroma do
7. julij 1999

- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU v zvezi z varstvom
državljanov EU s strani diplomatskih in konzularnih
predstavništev z dne 19.12.1995
Št. dokumenta: 495D0553S; OJ, št. L 314, 28/12/1995;
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in distribucijo potnih listin v skladu z varnostno-zaščitnimi standardi
in priporočili Evropske unije.

- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU o določitvi potnih
listin za vrnitev z dne 25.6.1996
Št. dokumenta: 496D0409; OJ, št. L 168, 06/07/96.
Navedene resolucije in odločitve določajo obliko, nabor
podatkovnih polj in obvezne zaščitne elemente s ciljem
zagotavljanja pogojev prostega pretoka državljanov držav članic
Evropske unije.

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
PREDLAGANEGA ZAKONA
S predlaganim zakonom se pristojnim in drugim organom ne
nalagajo nove naloge, nasprotno, s sprejetjem zakona bo mogoče
izdelavo - vnos podatkov, izpis in laminacijo - potnega lista kot
ne-upravno nalogo oddati zunanjim izvajalcem. Takšna rešitev
pomeni tudi dolgoročno racionalizacijo državne uprave.

Predlagatelj pa je upošteval tudi številne mednarodne standarde
(ISO 7501-1, ISO 1073-11, ISO 1831, ISO 7810, ISO 8601, ISO
3166), ki so potrebni za enotni format potnega lista in se nanašajo
na standardizacijo potovalnih dokumentov.

Za implementacijo novega zakona smo načrtovali proračunska
sredstva v višini 120.000.000 SIT, ki se delijo na Ministrstvo za
notranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Center vlade za
informatiko. Sredstva, ki naj bi jih porabili v letu 2000, bodo
namenjena reorganizaciji, dograditvi in posodobitvi informacijske,
strojne in programske opreme, namenjene logistični podpori izdaje,
izdelave in distribucije potnih listin, grafični pripravi, testiranju
zaščitnih elementov potnih listin, usposabljanju in izvedbi potrebnih
reorganizacij v delovanju služb, ki bodo vključene v izdajanje
potnih listin.

Zakon o potnih listinah je predviden v državnem programu za
prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002,
področje potovalnih dokumentov pa sodi v drugo skupino »prost
pretok oseb«.
Predlog zakona je v celoti usklajen tako s pravnim redom Evropske
unije kot tudi z mednarodnimi standardi, ki urejajo področje listin,
hkrati pa zagotavlja nadgradnjo obstoječih obrazcev potnih listin
in informacijsko-logistično podporo postopkov za izdajo, izdelavo

Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno listino z
namenom zavarovanja kakšne koristi oziroma pravice.

BESEDILO ČLENOV

II. VRSTE POTNIH LISTIN IN VIZUMATER
PRISTOJNOSTI ZA NJIHOVO IZDAJO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen

1. člen

Potne listine so:
- potni list,
- skupinski potni list,
- diplomatski potni list,
- službeni potni list,
- potni list za vrnitev,
- potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.

Potna listina je javna listina, ki je namenjena državljanu Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) za prehod državne
meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva.
2. člen
Državljan ima lahko samo eno potno listino iste vrste.

Potna listina je tudi pomorska ali brodarska knjižica, v kateri je
vizum, izdan na podlagi tega zakona, in sicer vkrcanemu članu
posadke ladje oziroma plovila za potovanje v tujino ali za potovanje
v tujino zaradi vkrcanja na ladjo ali za vrnitev v Republiko Slovenijo
po izkrcanju z ladje.

3. člen
Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno
potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

Vizum v pomorsko ali brodarsko knjižico (v nadaljnjem besedilu:
vizum) je dovoljenje, dano v obliki nalepke, ki se pritrdi v pomorsko
ali brodarsko knjižico in s katerim se imetniku potne listine dovoli
potovanje v vse države.

Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo
in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo
prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo.

Pomorska in brodarska knjižica se izdajata po posebnih predpisih.
4. člen
Prepovedano je dati ali posoditi svojo potno listino drugemu ali
uporabiti tujo potno listino kot svojo ali spreminjati oziroma brisati
katere koli podatke v potni listini.
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Republike Slovenije, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije,
delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij
Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in konzularne
nazive, ter delavcem Ministrstva za zunanje zadeve, ki opravljajo
diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske nazive,
vodjem državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po
sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne
organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v omenjenih
organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam,
če je to v interesu Republike Slovenije.

6. člen
Potni list in skupinski potni list izda pristojna upravna enota, na
območju katere ima državljan, ki prosi za potno listino, stalno
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek sme v nujnih primerih (zdravljenje,
bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni
opravki) upravna enota, na območju katere državljan nima
stalnega prebivališča, na njegovo zahtevo izdati potno listino, če
za to dobi soglasje pristojnega organa.
Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se
zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti
v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v
tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Diplomatski in službeni potni list izda Ministrstvo za zunanje
zadeve.

Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom
delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij
Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu
vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi
živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom
oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v
tujino.

Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je
pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

10. člen

Vizum izda organ, pristojen za izdajo potnih listin, na območju
katerega je sedež podjetja ali stalno prebivališče osebe, ki prosi
za izdajo vizuma.

Službeni potni list se izda poslancem Državnega zbora Republike
Slovenije, delavcem Ministrstva za zunanje zadeve in delavcem,
zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista.

7. člen

Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike
Slovenije In delavcem drugih državnih organov, kadar službeno
potujejo v tujino, ter določenim drugim osebam, če je to v interesu
Republike Slovenije.

Če državljan do 15. leta starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok)
potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika,
je potrebno dovoljenje zakonitega zastopnika.

Službeni potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom
oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem
gospodinjstvu v tujini.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v posebno
upravičenih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu ali rejniški
družini ali ko je zakoniti zastopnik nedosegljiv, zaradi zavarovanja
otrokovih koristi dovoljenje izda pristojni center za socialno delo.

11. člen

Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena se izda na obrazcu,
ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in 4. točke 23. člena tega zakona ter
serijsko številko potne listine za otroka in osebo, s katero otrok
morebiti potuje v tujino ali iz tujine.

Potni list za vrnitev je listina, ki se izda državljanu, ki je v tujini ostal
brez potne listine, da bi se vrnil v državo.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena potrdi pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za
opravljanje konzularnih zadev.

12. člen
Potne listine in vizumi se izdajajo na predpisanem obrazcu.
Obrazce potnih listin, vizumov, obrazce vlog za izdajo potnih
listin, obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz tretjega
odstavka 7. člena tega zakona in obrazce pogrešitve potnih listin
izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen
za upravo, v soglasju z ministrom za zunanje zadeve.

8. člen
Skupinski potni list je listina, ki se izda skupini najmanj petih in
največ 50 državljanov, ki skupaj potujejo v tujino in se skupaj
vračajo v državo.

Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev in skupinskega
potnega lista, se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo
pooblasti minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom za
zunanje zadeve.

Za potovanje v tujino s skupinskim potnim listom mora imeti vodja
poti potni list, druge osebe, vpisane v skupinski potni list, pa javno
listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi njihova
istovetnost.

13. člen

9. člen

Obrazci potnih listin in vizumov se tiskajo v slovenščini, angleščini
in francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono
živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki
italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini
ali madžarščini.

Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije,
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku
Državnega sveta Republike Slovenije, predsedniku in članom
Vlade Republike Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča
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III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN IN VIZUMA

2. če ne obstajajo več razlogi za izdajo potne listine iz 9. in 10.
člena tega zakona.

14. člen

Imetnik mora potno listino izročiti pristojnemu organu v osmih
dneh po nastopu razloga iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.

Potni list se izda z veljavnostjo 10 let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni
dopolnil starosti 4 let, izda potni list z veljavnostjo 2 let, državljanu,
staremu od 4 do 18 let, pa z veljavnostjo 5 let.

IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POTNIH LISTIN IN VIZUMA

Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali
več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

22. člen
Vlogo za izdajo potne listine oziroma vizuma vloži državljan osebno
pri pristojnem organu.

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če
državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo
ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje
pristojnemu organu.

Vlogo lahko vloži državljan, kije dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki
še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni
poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.

15. člen
Skupinski potni list se izda za eno potovanje v tujino z veljavnostjo,
ki ni daljša od enega leta.

Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
23. člen

16. člen

Vloga za izdajo potne listine oziroma vizuma se vloži na
predpisanem obrazcu.

Diplomatski in službeni potni list se izdata za čas opravljanja
naloge, zaradi katere je imetnik upravičen do takega potnega
lista, vendar njuna veljavnost ne sme biti daljša od petih let.

Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. enotno matično številko občana oziroma rojstni datum in spol,
če ta ni določena;
3. rojstni kraj;
4. stalno prebivališče;
5. državljanstvo;
6. datum in kraj vložitve vloge;
7. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika.

17. člen
Potni list za vrnitev se izda z veljavnostjo 30 dni oziroma za čas,
ki je potreben za vrnitev v Republiko Slovenijo, vendar ne daljši
od 60 dni.
18. člen

Vlogi za izdajo nove potne listine, razen za izdajo potnega lista za
vrnitev in skupinskega potnega lista, mora državljan priložiti staro
potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo
pravo podobo.

Vizum se izda z veljavnostjo petih let oziroma z veljavnostjo, ki ne
sme biti daljša od veljavnosti pomorske ali brodarske knjižice.

Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan predložiti
dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo
podobo.

19. člen
Dovoljenje zakonitega zastopnika velja največ eno leto od njegove
potrditve.

V vlogi za izdajo skupinskega potnega lista navede vodja skupine
državo, v katero skupina potuje, ter številko potnega lista vodje
skupine.

20. člen

Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje
poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena še podatka o
diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba
opravlja.

Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino najpozneje
v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
3. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega
razloga ni več uporabna.

24. člen

V primerih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka lahko državljan
vloži vlogo za izdajo nove potne listine na način, določen v 23.
členu tega zakona.

Pogrešitev, izgubo aii tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev)
potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj, če to ni
mogoče pa v osmih dneh naznaniti pristojnemu organu za izdajo
potne listine na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 4. in 7. točke
drugega odstavka 23. člena tega zakona, podatke o vrsti potne
listine, njeno serijsko številko in navedbo okoliščin pogrešitve
potne listine.

21. člen
Ne glede na veljavnost, za katero je izdana potna listina, njena
veljavnost preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
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Pogrešitev potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče
pa v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti
pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.

28. člen
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine
ali vizuma oziroma o odvzemu potne listine ali razveljavitvi vizuma,
ki jo je izdal pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki
je pooblaščen za konzularne zadeve, odloča ministrstvo, pristojno
za upravo.

V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke.
Za prijavo pogrešitve potne listine se smiselno uporabljajo določbe
22. člena tega zakona.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda pristojni
organ za izdajo potne listine potrdilo, na podlagi katerega državljan
prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije.

29. člen
Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne listine ali
vizuma oziroma ki mu je bila odvzeta potna listina ali vizum
razveljavljen, sme sodišče ali upravni organ, ki je zahteval
prepoved izdaje, v posebno upravičenih razlogih (smrt
družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni službeni opravki)
dovoliti izdajo potne listine ali vizuma z omejeno veljavnostjo, ki
ne sme biti daljša od 60 dni.

Pristojni organ na vlogo državljana izda novo potno listino po
objavi preklica potne listine v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
O vlogi za izdajo potne listine ali vizuma mora pristojni organ
odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.

V. EVIDENCE

Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matične ali
državljanske knjige v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno
ugotoviti državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni
organ zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in
dokazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana
potna listina, lahko podaljša še za 30 dni.

30. člen
Za zagotovitev evidence o izdanih potnih listinah in vizumih vodijo
in vzdržujejo organi, ki so po tem zakonu in po predpisih iz četrtega
odstavka 5. člena tega zakona pristojni za izdajo potnih listin in
vizumov, evidenco izdanih potnih listin in vizumov.

V primeru, da pristojni organ podvomi o resničnosti podatkov iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, se rok za izdajo potne listine
lahko podaljša za čas ugotavljanja resničnosti podatkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, ki pa ne sme biti daljši od 60 dni.

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke:
- iz 23. člena tega zakona;
o vrsti potne listine;
o datumu izdaje potne listine in vizuma;
o veljavnosti potne listine, vizuma in dovoljenja iz tretjega
odstavka 7. člena tega zakona;
• o serijski in registrski številki potne listine;
- o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah;
iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in
iz 26. člena tega zakona.

26. člen
Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne listine ali
vizuma, izdajo zavrne:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine ali vizuma,
uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih
sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler postopek
traja - če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu - če
to zahteva Ministrstvo za obrambo;
3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena zaporna kazen
za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili,
mednarodnega terorizma, ponarejanja listin, tihotapstva,
prepovedanega prehoda čez državno mejo, nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi in druga hujša
kazniva dejanja, povezana s tujino - če to zahteva organ za
notranje zadeve.

Podatke iz evidence o izdanih potnih listinah in vizumih vodi pristojni
organ do izdaje nove potne listine oziroma vizuma, vendar najdalj
20 let od dneva izdaje oziroma pet let po prenehanju veljavnosti
potne listine iz 21 člena tega zakona, razen podatkov iz 26.člena
tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha
razlog za njihovo vodenje.
Pristojni organ vodi evidenco iz tega člena tudi na centralnem
računalniku ministrstva, pristojnega za upravo.

Če je kakšen od razlogov iz prejšnjega odstavka nastal po izdaji
potne listine ali vizuma, pristojni organ izdano potno listino
odvzame, vizum pa razveljavi.

31. člen
Podatke iz evidence izdanih potnih listin lahko uporabljajo delavci
pristojnega organa, ministrstva, pristojnega za upravo, in
Ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje nalog s svojega
delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi delavci policije,
če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz
26. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in Ministrstvo za
obrambo.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
27. člen
O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za
zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma, mora pristojno
sodišče ali upravni organ takoj obvestiti pristojni organ.

Osebne podatke iz 23. člena tega zakona sme uporabljati
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena
tega zakona za potrebe vpisa podatkov na obrazec potne listine
in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.

Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega
lista ali vizuma iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno
sodišče ali upravni organ ne obnovi zahteve po preteku enega
leta od dneva vložitve zahteve za zavrnitev izdaje potnega lista
ali vizuma.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. NADZOR
32. člen

35. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljata ministrstvo,
pristojno za upravo, in Ministrstvo za zunanje zadeve, vsako iz
svojega delovnega področja.

Minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom za zunanje
zadeve v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 7., 12., 23. in 24. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 30. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne
listine, potrditve dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega
zakona ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja
podatkov iz 23. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno
podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona;
4. določi ceno potne listine, ki jo državljan plača pristojnemu
organu.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev ali z zaporno
kaznijo do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. že ima veljavno potno listino, pa si pridobi še drugo iste vrste (2.
člen);
2. da ali posodi svojo potno listino drugemu ali uporabi tujo potno
listino kot svojo ali spreminja oziroma izbriše podatke v potni
listini, če to dejanje nima znakov kaznivega dejanja (prvi odstavek
4. člena);
3. v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke (tretji
odstavek 24. člena).

36. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi merila za
ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se
lahko izda diplomatski ali službeni potni list.
37. člen

34. člen

Potni listi in vizumi, izdani po Zakonu o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/91), se lahko
uporabljajo do izteka njihove veljavnosti, vendar največ dve leti
po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki:
1. zastavi potno listino ali vzame tujo potno listino z namenom
zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena);
2. potne listine v določenem roku po nastopu razlogov za
prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi
odstavek 21. člena);
3. ne naznani izgube potne listine (prvi in drugi odstavek 24.
člena).

38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/
91).
Pravilnik o potnih listinah in vizumih ter o načinu vodenja evidence o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91 in 52/94)
in Pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih (Uradni list RS,
št. 5/92) ostaneta v veljavi in se uporabljata, kolikor nista v
nasprotju s tem zakonom, dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi
tega zakona.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki
vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi
ali pravice (drugi odstavek 4. člena).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

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

določeno delo ali funkcijo, na podlagi katere mu je bil izdan
diplomatski ali službeni potni list.

Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
celovito ureja vsa vprašanja v zvezi s potnimi listinami v skladu z
ostalo zakonodajo Republike Slovenije, po mednarodnih standardih
in zahtevah Evropske unije, ki veljajo za to področje, ter ob
upoštevanju potreb javnega interesa kot tudi pravic posameznika.

Predlog zakona predvideva centralizirano izdelavo oz.
personalizacijo navadnega, službenega in diplomatskega potnega
lista, s čimer je predlagatelj v celoti upošteval priporočila Evropske
unije. Na podlagi izkušenj pri izdelavi identifikacijskih in potovalnih
dokumentov in priporočil Evropske unije predlagatelj ugotavlja,
da je mogoče ustrezno kvaliteto potnih listin - tako varnostno kot
tehnološko - zagotoviti le z izdelavo obrazcev potnih listin in
njihovo personalizacijo na eni točki, v enem proizvodnem obratu.
V obdobju silovitega tehnološkega razvoja, katerega sestavni del
je na žalost tudi širjenje možnosti ponarejanja in zlorab
identifikacijskih in potovalnih dokumentov, sta namreč osrednja
ukrepa za zagotavljanje njihove verodostojnosti izbira ustreznih
materialov in tehnologije za izdelavo listine ter redukcija
skladiščenja in uporabe blanketov na enem mestu, varovanem s
potrebnimi organizacijskimi, tehničnimi in kadrovskimi ukrepi.
Centralizirana izdelava je tudi bolj ekonomična, pri čemer je
postopek pridobitve potne listine za državljana popolnoma enak.

V splošnih določbah je urejena potna listina kot javna listina, s
katero državljan Republike Slovenije prehaja državno mejo ter
dokazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Pravico do potne
listine ima vsak državljan Republike Slovenije, njegova izdaja pa
se lahko odkloni le v izjemnih primerih, natančno določenih v
zakonu, kadar je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega
postopka, zavaroval javni red ali če to zahtevajo interesi obrambe
države. Organ, pristojen za izdajo potne listine, v tem postopku
nima diskrecijske pravice oziroma ne odloča po prosti presoji,
ampak le na podlagi zahteve pristojnega organa (sodišča,
Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve). Predlog
zakona v 1. točki 26. člena jasno določa, da se potne listine ne
izda državljanu, za katerega je sodišče podalo tako zahtevo, ker
vodi zoper njega kazenski postopek oziroma teče postopek v
zakonskih sporih ter sporih iz. razmerij med starši in otroki. V 2.
točki je določeno, da se potne listine ne izda, kadar obstajajo
interesi obrambe države, določeni v Zakonu o vojaški dolžnosti.
V 3. točki pa je določeno, da se potne listine ne izda državljanu, ki
mu je bila za posamezna kazniva dejanja najmanj dvakrat izrečena
zaporna kazen in za kazniva dejanja, ki so povezana s tujino. Ob
upoštevanju primerjalne ureditve potovalnih dokumentov v
nekaterih evropskih državah je predlagatelj prepoved izdaje potne
listine omejil le za primere najhujših oblik kaznivih dejanj.

Predlagani način tiskanja obrazcev potnih listin v nobenem primeru
ne posega v zagotovljen standard pravic, ki jih imajo pripadniki
narodnih skupnosti. Na podlagi mednarodnih obveznosti na
področju standardizacije potovalnih dokumentov in ohranjanja
ravni zaščite manjšin se bodo obrazci potnih listin na območjih,
določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti, tiskali v slovenščini, italijanščini ali madžarščini,
angleščini in francoščini. Poleg tega bo predlagatelj pri izpisu potnih
listin na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije •
tako kot pri osebni izkaznici - tudi pri potnih listinah zagotovil
dvojezični izpis posameznih podatkovnih polj na potnem listu.

V splošnih določbah, ki opredeljujejo način uporabe potne listine
in dolžnosti imetnika, je vgrajeno tudi varstvo pravic posameznika.
Predlog zakona določa naslednje vrste potnih listin: potni list,
skupinski, diplomatski in službeni potni list, potni list za vrnitev in
potne listine, ki se izdajajo po mednarodnih pogodbah. Prav tako
predlog zakona ne predvideva vpisa otrok v potno listino staršev,
pri čemer je predlagatelj v celoti upošteval priporočilo
mednarodnega standarda ISO 7501-1 in na ta način zagotovil
prednosti strojno čitljivih potnih listin, ki imetnikom omogočajo
hitrejše prehajanje državne meje. Zaradi varovanja otrokovih koristi
in preprečevanja zlorabe predlog zakona predpisuje obrazec
dovoljenja zakonitega zastopnika, ki ga mora potrditi pristojni organ, hkrati pa v posebnih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu
ali živi v rejniški družini, omogoča, da dovoljenje izda pristojni
center za socialno delo.

Veljavnost potne listine je omejena na 10 let, razen v primerih, ko
državljan še ni dopolnil predpisane starosti, ko je veljavnost za
državljana, mlajšega od štirih let, omejena na 2 leti, za državljana,
starejšega od štirih in mlajšega od osemnajstih let, pa na 5 let.
Zakon določa tudi izjeme, ko se potna listina izda s krajšo
veljavnostjo, od običajne. Tako se nov potni list v primerih
večkratnih pogrešitev v obdobju petih let izda z veljavnostjo enega
leta, s čimer se želi preprečiti zlorabe potnih listin. Diplomatski in
službeni potni list se izdata z veljavnostjo 5 let.
Predlagatelj je v IV. in V. poglavju uredil varstvo osebnih podatkov
v skladu z Evropsko konvencijo o varstvu osebnih podatkov in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Tako je taksativno
predpisal, katere podatke je državljan dolžan navesti v vlogi za
izdajo potne listine kot tudi vodenje in vzdrževanje evidenc s tega
področja in uporabo osebnih podatkov.

Predlog zakona tudi zožuje krog upravičencev do izdaje
diplomatskega in službenega potnega lista, pri tem pa se je
predlagatelj oprl na ureditev tega vprašanja v državah članicah
Evropske unije. Čeprav tudi te države za izdajo teh listin nimajo
enotnih kriterijev, velja ugotovitev, da je krog upravičencev do
diplomatskega m službenega potnega lista neprimerno ožji od
upravičencev do teh dokumentov v veljavnem zakonu. Pri
določanju upravičencev je upoštevan tudi status, ki izhaja iz
posesti diplomatskega potnega lista. Predlog zakona tako določa
osebe, ki imajo pravico do diplomatskega ali službenega potnega
lista, hkrati pa ureja vprašanje kriterijev za izdajo teh listin na
podlagi državnega interesa, ki jih sprejme Vlada republike Slovenije
na predlog ministra za zunanje zadeve. Pravica do službenega in
diplomatskega potnega lista je omejen na čas, ko oseba opravlja
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Kazenske določbe so odvisne od vsebine, strukture in teže kršitev
posameznih določb. Vsebina in višina denarnih kazni se v
primerjavi s sedanjim zakonom bistveno spreminja, saj
ocenjujemo, da je na ta način mogoče preprečiti obstoječe zlorabe
potnih listov, istočasno pa ohraniti njihovo verodostojnost.
V prehodnih in končnih določbah je predlagatelj predlagal dveletni
rok za zamenjavo potnih listin, izdanih na podlagi obstoječega
zakona, ter določil rok za izdajo izvršilnih predpisov.
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PRILOGA

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista dne 10.7.1995
Št. dokumenta: 495Y0804(01); OJ, št. C 200, 04/08/95;

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU v zvezi z varstvom
državljanov EU s strani diplomatskih in konzularnih
predstavništev z dne 19.12.1995
Št. dokumenta: 495D0553S; OJ, št. L 314, 28/12/1995;
- Odločitev predstavnikov vlad držav članic EU o določitvi potnih
listin za vrnitev z dne 25.6.1996
Št. dokumenta- 496D0409; OJ, št. L 168, 06/07/96.

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

DA

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

/

/

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
izpoln|ene:

4.1 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)

/

31.12.2001

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v

/
DA
3.) Skladnost predloga akta s pred_B)aLi§
6.) Ali le Predlog akta preveden In v kateri lezlk?

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

NE

Predlog je v celoti usklajen z akti Evropske unije, ki urejajo področje
listin, kot so:

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza -)

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 23.6.1981
Št. dokumenta: 481Y0919 (01); OJ, št. C241, 19/9/81;

/
8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev

- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 30.6.1982
Št. dokumenta: 482Y0716(01); OJ, št. C 179, 16/07/82;

Predlog zakona v celoti sledi obveznostim iz državnega
operativnega programa.

- Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic EU o
prostem prehodu notranjih mej Skupnosti za državljane držav
članic z dne 19.6.1984
Št. Dokumenta: 484Y0619(01); OJ, št. C 159, 19/06/84;
- Resolucija predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu
potnega lista z dne 14.7.1986
Št. dokumenta: 486Y0724(01); OJ, št. C 185, 24/07/86;
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

PREPOVEDI

POGODBE

JEDRSKIH

0

CELOVITI

POSKUSOV

(MPCPJP)
- EPA 862 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999
določila besedilo:

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O
CELOVITI PREPOVEDI JEDRSKIH POSKUSOV,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1-člen

2.člen

Ratificira se Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov,
podpisana 24. septembra 1996 v New Yorku.

Pogodba se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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ali drugih jedrskih eksplozij ali kakršnega koli sodelovanja pri njih.

POGODBA O CELOVITI PREPOVEDI
JEDRSKIH POSKUSOV

II. ČLEN
UVOD

ORGANIZACIJA

Države pogodbenice te pogodbe (v nadaljevanju države
pogodbenice)

A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Države pogodbenice s to pogodbo ustanovijo Organizacijo
pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (v nadaljevanju
Organizacija), da bi dosegle cilj in namen pogodbe, zagotovile
izvajanje njenih določb, vključno s tistimi za mednarodno
preverjanje njenega upoštevanja, in zagotovile telo za
posvetovanje in sodelovanje med državami pogodbenicami.

pozdravljajo mednarodne sporazume in druge pozitivne ukrepe
zadnjih let na področju jedrskega razoroževanja, vključno z
zmanjševanjem arzenalov jedrskega orožja, kot tudi na področju
preprečevanja širjenja jedrskega orožja z vseh vidikov,
poudarjajo pomembnost popolnega in takojšnjega izvajanja takih
sporazumov in ukrepov,

2. Vse države pogodbenice so članice Organizacije. Država
pogodbenica ne sme biti prikrajšana za članstvo v organizaciji.

so prepričane, da trenutni mednarodni položaj omogoča
sprejemanje nadaljnjih učinkovitih ukrepov za jedrsko
razoroževanje in proti širjenju jedrskega orožja z vseh vidikov ter
izražajo svojo pripravljenost za sprejemanje takih ukrepov,

3. Sedež Organizacije je na Dunaju, v Republiki Avstriji.
4. S to pogodbo se kot organi Organizacije ustanovijo: Konferenca
držav pogodbenic, Izvršilni svet in Tehnični sekretariat, ki vključuje
Mednarodno podatkovno središče.

zato poudariaio potrebo po nadaljnjem sistematičnem in trajnem
prizadevanju za globalno omejevanje količine jedrskega orožja s
končnim ciljem odprave tega orožja ter splošne popolne
razorožitve pod strogim in učinkovitim mednarodnim nadzorom,

5. Vsaka države pogodbenica sodeluje z Organizacijo pri
opravljanju svojih nalog v skladu s pogodbo. Države pogodbenice
se neposredno med seboj, prek Organizacije ali s pomočjo drugih
ustreznih mednarodnih postopkov, vključno s postopki v okviru
Združenih narodov in v skladu z njihovo Ustanovno listino,
posvetujejo o vsaki zadevi, ki se pojavi v zvezi s ciljem in namenom
ali izvajanjem določb te pogodbe.

priznavajo, da je prenehanje vseh poskusnih eksplozij jedrskega
orožja in vseh drugih jedrskih eksplozij z omejevanjem razvoja in
kakovostnega izboljševanja jedrskega orožja in ustavitvijo razvoja
izboljšanih novih vrst jedrskega orožja z vseh vidikov učinkovit
ukrep jedrskega razoroževanja in neširjenja jedrskega orožja,

6. Organizacija vodi preverjanja, določena v pogodbi, na najmanj
moteč način glede na pravočasno in učinkovito doseganje svojih
ciljev. Zahteva lahko samo informacije in podatke, potrebne za
izpolnitev svojih obveznosti po pogodbi. Storiti mora vse, da
zavaruje zaupnost informacij o civilnih in vojaških dejavnostih ter
o objektih in napravah, ki jih dobi pri izvajanju pogodbe, posebno
pa mora upoštevati pogodbene določbe o zaupnosti.

priznavajo tudi, da bo konec vseh jedrskih eksplozij pomemben
korak k uresničitvi sistematičnega procesa za dosego jedrske
razorožitve,
so prepričane, da je najučinkovitejša pot za dosego prenehanja
jedrskih poskusov sklenitev splošne ter mednarodno In učinkovito
preverljive pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, ki je
bila dolgo časa eden najpomembnejših ciljev mednarodne
skupnosti na področju razoroževanja in neširjenja jedrskega
orožja,

7. Vsaka država pogodbenica šteje za zaupne in tako obravnavaa
vse informacije in podatke, ki jih zaupno prejme od Organizacije
v zvezi z izvajanjem pogodbe. Take informacije in podatke lahko
uporablja samo v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi iz
pogodbe.

zavedajo se namenov, ki jih izražajo pogodbenice Pogodbe o
prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmosferi, v
nadzračnem prostoru In pod vodo iz leta 1963, da bi za vedno
dosegle prekinitev vseh poskusnih eksplozij jedrskega orožja,

8. Organizacija kot neodvisno telo si prizadeva izrabiti obstoječe
znanje in izkušnje ter zmogljivosti in po možnosti doseči največjo
stroškovno učinkovitost z dogovori o sodelovanju z drugimi
mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna agencija za
atomsko energijo. Taki dogovori, razen manjših in običajnih tržnih
in pogodbenih dogovorov, se oblikujejo v sporazume in se
predložijo Konferenci držav pogodbenic v odobritev.

zavedajo se tudi izraženih mnenj, da bo pogodba lahko pripomogla
k varstvu okolja,
potriuieio namen pritegniti vse države k pogodbi in njenemu cilju
ter tako učinkovito prispevati k preprečevanju širjenja jedrskega
orožja z vseh vidikov, procesu jedrskega razoroževanja in s tem
k izboljšanju mednarodnega miru in varnosti in so se zato

9. Stroške dejavnosti Organizacije pokrivajo države pogodbenice
letno v skladu z lestvico deležev financiranja Združenih narodov,
prilagojenih tako, da se upoštevajo razlike v članstvu med
Združenimi narodi in Organizacijo.

sporazumele, kot sledi:

10. Finančni prispevki držav pogodbenic Pripravljalni komisiji se
na ustrezen način odštejejo od njihovih prispevkov v redni
proračun.

II. ČLEN
OSNOVNE OBVEZNOSTI
1 .Vsaka država pogodbenica se obveže, da ne bo izvajala nobenih
poskusnih eksplozij jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozij
in da bo prepovedala in preprečila vsako tako jedrsko eksplozijo
na katerem koli kraju pod svojo jurisdikcijo ali nadzorom.

11. Članica Organizacije, ki zamuja s plačilom svojega prispevka
Organizaciji, nima pravice do glasovanja v Organizaciji, če vsota
zamujenih prispevkov dosega ali presega prispevke za zadnji
dve polni leti. Konferenca držav pogodbenic lahko kljub temu
dovoli glasovanje taki članici, če sprejme utemeljitev, da je zamuda
pri plačilu nastala iz razlogov, na katere članica nima vpliva.

2. Vsaka država pogodbenica se nadalje obveže, da ne bo
povzročala in spodbujala poskusnih eksplozij jedrskega orožja
poročevalec, št. 51
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pooblastilih in nalogah, ki jih imata po pogodbi Izvršilni svet in
Tehnični sekretariat. Lahko daje priporočila in odloča o vseh
vprašanjih, zadevah ali problemih v okviru te pogodbe, ki jih
predloži država pogodbenica ali jo nanje opozori Izvršilni svet.

B. KONFERENCA DRŽAV POGODBENIC
Sestava, postopki in odločanje
12. Konferenco držav pogodbenic (v nadaljevanju Konferenca)
sestavljajo vse države pogodbenice. Vsaka država pogodbenica
ima v Konferenci enega predstavnika, ki ga lahko spremljajo
namestniki in svetovalci.

25. Konferenca nadzoruje izvajanje pogodbe in pregleduje
izpolnjevanje njenih določb ter pospešuje doseganje njenega cilja
in namena. Nadzoruje tudi dejavnosti Izvršilnega sveta in
Tehničnega sekretariata in jima lahko daje smernice za opravljanje
njunih nalog.

13. Prvo skupščino Konference skliče depozitar najkasneje 30
dni po začetku veljavnosti pogodbe.

26. Konferenca:

14. Konferenca se sestaja na rednih zasedanjih, sklicanih enkrat
letno, če ni odločeno drugače.

(a) obravnava in sprejme poročilo Organizacije o izvajanju
pogodbe, letni program in proračun Organizacije, ki jih predloži
Izvršilni svet, ter obravnava tudi druga poročila;

15. Izredno zasedanje Konference se skliče:
(a) če tako odloči Konferenca;

(b) določi lestvico finančnih prispevkov, ki jih morajo plačati države
pogodbenice po 9. odstavku;

(b) če to zahteva Izvršilni svet;

(c) voli člane Izvršilnega sveta;

(c) če to zahteva katera koli država pogodbenica in podpre večina
držav pogodbenic.

(d) imenuje generalnega direktorja Tehničnega sekretariata (v
nadaljevanju generalni direktor);

Izredno zasedanje se skliče najkasneje 30 dni po odločitvi
Konference, zahtevi Izvršilnega sveta ali pridobitvi potrebne
podpore, če v odločitvi ali zahtevi ni drugače določeno.

(e) obravnava in sprejme poslovnik Izvršilnega sveta, ki ga ta
predloži;
(f) obravnava in pregleda dosežke znanstvenega in tehnološkega
razvoja, ki bi lahko vplivali na izvajanje pogodbe. V zvezi s tem
lahko predlaga generalnemu direktorju, da ustanovi
Znanstvenosvetovalni odbor, ki mu omogoči, da pri opravljanju
svojih nalog Konferenci, Izvršilnemu svetu ali državam
pogodbenicam strokovno svetuje na področjih znanosti in
tehnologije, ki so pomembne za to pogodbo. Znanstvenosvetovalni
odbor je sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, ki samostojno
sodelujejo na svojih področjih, In so v skladu s pooblastili in
nalogami, ki jih sprejme Konferenca, imenovani na podlagi svoje
strokovnosti in izkušenj na posameznih znanstvenih področjih,
pomembnih za izvajanje pogodbe;

16. Konferenca je lahko sklicana tudi kot amandmajska konferenca
v skladu s VII. členom.
17. Konferenca je lahko sklicana tudi kot pregledovalna konferenca
v skladu z VIII. členom.
18. Zasedanja potekajo na sedežu Organizacije, če Konferenca
ne odloči drugače.
19. Konferenca sprejme svoj poslovnik. Na začetku vsakega
zasedanja izvoli predsednika in druge potrebne funkcionarje. Ti
opravljajo funkcijo, dokler niso na naslednjem zasedanju izvoljeni
novi predsednik in funkcionarji.

(g) v skladu s V. členom sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev
skladnosti s pogodbo ter za popravljanje in izboljšanje stanj, ki so
v nasprotju z določbami pogodbe;

20. Za sklepčnost je potrebna večina držav pogodbenic.
21. Vsaka država pogodbenica ima en glas.

(h) na prvem zasedanju obravnava in odobri osnutke sporazumov,
dogovorov, določb, postopkov, priročnikov za delovanje, smernic
in drugih dokumentov, ki jih je pripravila in priporočila Pripravljalna
komisija;

22. Konferenca sprejema odločitve o postopkovnih zadevah z
večino oddanih glasov navzočih članic. Odločitve o vsebinskih
zadevah se v čim večji meri sprejemajo s konsenzom. Če ob
sprejemanju odločitve o določenem problemu konsenz ni mogoč,
predsednik Konference odloži vsakršno glasovanje za 24 ur in v
tem času poskuša olajšati dosego konsenza ter pred koncem
odloga poroča Konferenci. Če po 24 urah konsenz ni mogoč,
odloči Konferenca z dvetretjinsko večino oddanih glasov navzočih
članic, če ni v pogodbi drugače določeno. Če se pojavi vprašanje,
ali je zadeva vsebinska ali ne, se o njej odloča kot o vsebinski
zadevi, razen če ni drugače odločeno z večino, potrebno za
odločitve o vsebinskih zadevah.

(i) obravnava in odobri sporazume ali dogovore, ki jih z državami
pogodbenicami, drugimi državami in mednarodnimi organizacijami
uskladil Tehnični sekretariat, ki jih nato v imenu Organizacije v
skladu s pododstavkom (h) 38. odstavka sklene Izvršilni svet;
(j) ustanovi tiste pomožne organe, ki so potrebni za izvedbo
njenih nalog po pogodbi;
(k) v skladu z 23. odstavkom dopolnjuje Prilogo 1 k pogodbi,
kadar je to potrebno.

23. Kadar opravlja nalogo iz pododstavka (k) 26. odstavka,
sprejme Konferenca odločitev, da bo državo uvrstila na seznam
držav v Prilogi 1 k pogodbi v skladu s postopkom za odločanje o
vsebinskih zadevah, določenim v 22. odstavku. Ne glede na 22.
odstavek sprejema Konferenca odločitve o kakršni koli drugi
spremembi Priloge 1 k pogodbi s konsenzom.

C. IZVRŠILNI SVET
Sestava, postopki in odločanje
27. Izvršilni svet sestavlja 51 članic. Vsaka država pogodbenica
ima v skladu z določbami tega člena pravico sodelovati v
Izvršilnem svetu.

Popblgstila in naloge
24. Konferenca je glavni organ Organizacije. Obravnava vprašanja,
zadeve in probleme v okviru te pogodbe, vključno z vprašanji o
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28. Zaradi potrebne enakomerne zemljepisne zastopanosti
sestavlja Izvršilni svet:
»

32. Izvršilni svet sestavi poslovnik in ga predloži Konferenci v
odobritev.

(a) deset držav pogodbenic iz Afrike;

33. Izvršilni svet izvoli predsednika med svojimi člani.

(b) sedem držav pogodbenic iz Vzhodne Evrope;
(c) devet držav pogodbenic iz Latinske Amerike in Karibov;

34. Izvršilni svet se sestaja na rednih zasedanjih. Med rednimi
zasedanji se sestaja po potrebi zaradi izpolnjevanja svojih
pooblastil in nalog.

(d) sedem držav pogodbenic z Bližnjega vzhoda in Južne Azije;

35. Vsaka članica Izvršilnega sveta ima en glas.

(e) deset držav pogodbenic iz Severne Amerike in Zahodne
Evrope;

36. Izvršilni svet sprejema odločitve o postopkovnih zadevah z
večino glasov vseh članic. O vsebinskih zadevah odloča z
dvetretjinsko večino vseh članic, če ni v pogodbi drugače
določeno. Če se pojavi vprašanje, ali je zadeva vsebinska ali ne,
jo je treba obravnavati kot vsebinsko zadevo, razen če ni drugače
odločeno z večino, potrebno za odločitve o vsebinskih zadevah.

(f) osem držav pogodbenic iz Jugovzhodne Azije, Pacifika in
Daljnega vzhoda.
Države z vsakega zgoraj navedenega zemljepisnega območja
so naštete v Prilogi 1 k pogodbi. Prilogo 1 k pogodbi dopolnjuje
Konferenca v skladu s 23. odstavkom in pododstavkom (k) 26.
odstavka Priloga 1 k pogodbi se ne dopolnjuje ali spreminja po
postopkih iz VII. člena.

Pooblastila in naloge
37. Izvršilni svet je izvršilni organ Organizacije. Odgovoren je
Konferenci. Izvaja pooblastila in naloge, ki so mu zaupane s
pogodbo. Pri tem deluje v skladu s priporočili, odločitvami in
smernicami Konference in zagotavlja njihovo stalno in ustrezno
izvajanje.

29. Članice Izvršilnega sveta voli Konferenca. Za vsako
zemljepisno območje se določijo države pogodbenice s tega
območja za volitve za članice Izvršilnega sveta na naslednji način:
(a) Vsaj eno tretjino sedežev, namenjenih posameznemu
zemljepisnemu območju, naj ob upoštevanju političnih in varnostnih
razlogov zasedajo države pogodbenice s tega območja, določene
na podlagi njihovih za pogodbo pomembnih jedrskih
usposobljenosti, kakor so določene z mednarodnimi podatki, ob
tem pa je treba upoštevati tudi vsa ali nekatera od naslednjih
meril, katerih pomembnost se določi za vsako zemljepisno
območje posebej:

38. Izvršilni svet:

(i) število opazovalnih objektov Mednarodnega opazovalnega
sistema;

(d) sodeluje s pristojnim državnim organom vsake države
pogodbenice;

(ii) znanje in izkušnje pri tehnikah opazovanja;

(e) obravnava in predloži Konferenci osnutek letnega programa
in proračuna Organizacije, osnutek poročila Organizacije o
izvajanju pogodbe, poročilo o uspešnosti izvajanja svojih
dejavnosti in druga poročila, ki jih šteje za potrebna ali jih
Konferenca lahko zahteva;

(a) spodbuja učinkovito izvajanje pogodbe in skladnost z njo;
(b) nadzoruje dejavnosti Tehničnega sekretariata;
(c) po potrebi priporoči Konferenci obravnavo nadaljnjih predlogov
za uspešnejše doseganje cilja in namena pogodbe;

(iii) prispevki v letni proračun Organizacije.
(b) En sedež, namenjen posameznemu zemljepisnemu območju,
naj na podlagi kroženja zasede država pogodbenica, ki je prva
po angleški abecedi med državami pogodbenicami s tega
območja, ki najdlje niso bile članice Izvršilnega sveta, odkar so
postale države pogodbenice ali odkar so zadnjič v njem
sodelovale, kar od tega je krajše. Država pogodbenica, določena
na ta način, se lahko odpove svojemu sedežu. V tem primeru
mora ta država pogodbenica generalnemu direktorju predložiti
pismo o odpovedi, sedež pa zasede država pogodbenica, ki je v
skladu s tem pododstavkom naslednja po vrstnem redu.

(f) pripravlja seje Konference vključno z osnutkom dnevnega
reda;
(g) prouči predloge za upravne ali tehnične spremembe Protokola
ali njegovih Prilog po VII. členu in daje državam pogodbenicam
priporočila o njihovem sprejetju;
(h) po predhodni odobritvi Konference sklepa v imenu Organizacije
sporazume ali dogovore z državami pogodbenicami, drugimi
državami in mednarodnimi organizacijami ter nadzira njihovo
izvajanje, razen sporazumov ali dogovorov, navedenih v
pododstavku (i);

(c) Preostale sedeže, namenjene posameznemu zemljepisnemu
območju, naj zasedejo države pogodbenice, določene med vsemi
državami pogodbenicami na tistem območju na podlagi kroženja
ali volitev.

(i) odobri sporazume ali dogovore o izvajanju preverjanja,
sklenjene z državami pogodbenicami ali drugimi državami, in
nadzoruje njihovo izvajanje in

30. Vsaka članica Izvršilnega sveta ima v njem enega
predstavnika, ki ga lahko spremljajo namestniki in svetovalci.

(j) odobri nove priročnike za delovanje in spremembe obstoječih,
ki jih lahko predlaga Tehnični sekretariat.

31. Vsaka članica Izvršilnega sveta sodeluje v njem od konca
zasedanja Konference, na katerem je izvoljena kot članica, do
konca drugega naslednjega rednega letnega zasedanja
Konference, razen pri prvih volitvah v Izvršilni svet, ko je 26
članic izvoljenih do konca tretjega letnega zasedanja Konference,
pri čemer morajo biti upoštevana določena številčna razmerja,
navedena v 28. odstavku.
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39. Izvršilni svet lahko zahteva izredno zasedanje Konference.
40. Izvršilni svet:
(a) z izmenjavo informacij omogoča sodelovanje, povezano z
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dopolnjuje priročnike za delovanje, namenjene vodenju delovanja
različnih delov sistema preverjanja po IV členu in Protokolu.
Priročniki niso sestavni del pogodbe ali Protokola in jih lahko
Tehnični sekretariat spreminja po odobritvi Izvršilnega sveta.
Tehnični sekretariat nemudoma obvesti države pogodbenice o
vseh spremembah v priročnikih za delovanje.

izvajanjem pogodbe, med državami pogodbenicami ler med
državami pogodbenicami in Tehničnim sekretariatom;
(b) v skladu s IV. členom omogoča posvetovanja in razjasnjevanja
med državami pogodbenicami;
(c) v skladu s IV. členom sprejema in obravnava zahteve za
inšpekcije na kraju samem, ukrepa v zvezi z njimi in o njih poroča.

45. Naloge Tehničnega sekretariata glede upravnih zadev so:

41. Izvršilni svet obravnava vse sporne zadeve, ki jih države
pogodbenice sprožijo o možni neskladnosti s pogodbo in o zlorabi
pravic, določenih s pogodbo. Pri tem se Izvršilni svet posvetuje s
prizadetimi državami pogodbenicami in po potrebi zahteva od
države pogodbenice, da v določenem času sprejme ukrepe za
popravo stanja. Če Izvršilni svet meni, da so potrebna še druga
dejanja, lahko med drugim uporabi tudi enega ali več od teh
ukrepov:
,

(a) pripravi in predloži Izvršilnemu svetu osnutek programa in
proračuna Organizacije;
(b) pripravi in predloži Izvršilnemu svetu osnutek poročila
Organizacije o izvajanju pogodbe in druga poročila, ki jih lahko
zahteva Konferenca ali Izvršilni svet;
(c) zagotavlja administrativno in tehnično podporo Konferenci,
Izvršilnemu svetu in drugim pomožnim organom;

(a) vse države pogodbenice uradno obvesti o problemu ali zadevi;
(b) Konferenco opozori na problem ali zadevo;

(d) v imenu Organizacije pošilja in sprejema sporočila glede
izvajanja pogodbe;

(c) v skladu s V. členom o ukrepih za popravo stanja in zagotovitev
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti daje Konferenci priporočila
ali sam ustrezno ukrepa.

(e) opravlja upravne naloge v zvezi s sporazumi med Organizacijo
in drugimi mednarodnimi organizacijami.
46. Vsa zaprosila, zahteve in uradna obvestila držav pogodbenic
Organizaciji dostavijo njihovi pristojni državni organi generalnemu
direktorju. Zaprosila, zahteve in uradna obvestila morajo biti v
enem od uradnih jezikov pogodbe. Generalni direktor odgovori v
jeziku, v katerem je bilo dostavljeno zaprosilo, ali uradno obvestilo.

D. TEHNIČNI SEKRETARIAT
42. Tehnični sekretariat pomaga državam pogodbenicam pri
izvajanju pogodbe. Konferenci in Izvršilnemu svetu pomaga pri
opravljanju njunih nalog. Tehnični sekretariat izvaja preverjanja in
druge s pogodbo zaupane mu naloge ter naloge, ki jih nanj v
skladu s pogodbo prenese Konferenca ali Izvršilni svet. Sestavni
del Tehničnega sekretariata je tudi Mednarodno podatkovno
središče.

47. V zvezi s pripravo in predložitvijo osnutka programa in
proračuna Organizacije Izvršilnemu svetu Tehnični sekretariat
ugotovi in spremlja vse stroške za vsak objekt, ki je del
Mednarodnega opazovalnega sistema. Na podoben način je treba
v osnutku programa in proračuna obravnavati vse druge
dejavnosti Organizacije.

43. Naloge Tehničnega sekretariata glede preverjanja izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti po IV. členu in Protokolu med drugim
vključujejo:

48. Tehnični sekretariat nemudoma obvesti Izvršilni svet o
kakršnih koli težavah, ki jih opazi pri opravljanju svojih nalog in jih
ne more razrešiti s posvetovanji z ustrezno državo pogodbenico.

(a) odgovornost za nadziranje in usklajevanje delovanja
Mednarodnega opazovalnega sistema;

49. Tehnični sekretariat sestavljajo generalni direktor, ki je njegov
vodja in glavni upravitelj, ter drugo potrebno znanstveno, tehnično
in drugo osebje. Generalnega direktorja imenuje na priporočilo
Izvršilnega sveta Konferenca za štiri leta z možnostjo enkratnega
podaljšanja mandata. Prvega generalnega direktorja imenuje
Konferenca na prvem zasedanju na priporočilo Pripravljalne
komisije.

(b) vodenje Mednarodnega podatkovnega središča;
(c) redno sprejemanje, obdelava in analiza podatkov
Mednarodnega opazovalnega sistema in poročanje o njih;
(d) zagotavljanje tehnične pomoči in podpore za postavitev in
delovanje opazovalnih postaj;

50.Generalni direktorje odgovoren Konferenci in Izvršilnemu svetu
za imenovanje osebja ter za organizacijo in delovanje Tehničnega
sekretariata. Pri zaposlovanju osebja in določanju pogojev
njihovega dela je treba posebej upoštevati zagotavljanje najvišje
ravni strokovnosti, izkušenj, uspešnosti, sposobnosti in
neoporečnosti. Samo državljani držav pogodbenic lahko opravljajo
delo generalnega direktorja, inšpektorjev in članov strokovnega
ali administrativnega osebja. Potrebno pozornost je treba nameniti
izbiri osebja z vseh zemljepisnih območij. Izbira mora biti opravljena
po načelu, da mora biti število zaposlenih najmanjše možno, ki še
zagotavlja zadovoljivo opravljanje dolžnosti Tehničnega
sekretariata.

(e) pomoč Izvršilnemu svetu pri omogočanju posvetovanj in
razjašnjavanju med državami pogodbenicami;
(f) sprejemanje in obdelava zahtev za inšpekcije na kraju samem,
omogočanje obravnave teh zahtev v Izvršilnem svetu, priprava
na izvedbo inšpekcij na kraju samem, zagotavljanje tehnične
podpore med inšpekcijami ter poročanje Izvršilnemu svetu;
(g) usklajevanje sporazumov in dogovorov z državami
pogodbenicami, drugimi državami in mednarodnimi organizacijami
ter po predhodni odobritvi Izvršilnega sveta sklepanje takih
sporazumov in dogovorov, povezanih s preverjanjem v državah
pogodbenicah ali drugih državah;

51 .Generalni direktor lahko po potrebi po posvetovanju z Izvršilnim
svetom ustanovi začasne delovne skupine strokovnjakov za
pridobitev priporočil glede določenih zadev.

(h) pomoč državam pogodbenicam prek njihovih pristojnih
državnih organov v drugih zadevah, ki jih je po pogodbi mogoče
preverjati.

52. Pri opravljanju svojih nalog generalni direktor, inšpektorji,
pomočniki inšpektorjev in člani osebja ne smejo iskati ali dobivati
navodil od katere koli vlade ali drugega vira zunaj Organizacije.

44. Tehnični sekretariat po odobritvi Izvršilnega sveta pripravlja in
7. julij 1999
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Izogibati se morajo dejanjem, ki bi lahko metala slabo luč na
njihov položaj mednarodnih uradnikov, odgovornih samo
Organizaciji. Generalni direktor je odgovoren za dejavnosti
inšpekcijskih skupin.

IV. ČLEN
PREVERJANJE

53. Vsaka država pogodbenica spoštuje izključno mednarodno
naravo odgovornosti generalnega direktorja, inšpektorjev,
pomočnikov inšpektorjev in članov osebja in ne skuša vplivati
nanje pri opravljanju njihovih dolžnosti.

A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Zaradi preverjanja izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je treba
vzpostaviti sistem preverjanja, sestavljen iz naslednjih elementov:
(a) mednarodni opazovalni sistem;

E. PRIVILEGIJI IN IMUNITETE

(b) posvetovanje in razjasnjevanje;

54. Organizacija uživa na ozemlju in na katerem koli drugem
kraju pod jurisdikcijo ali nadzorom države pogodbenice tako
pravno sposobnost ter take privilegije in imunitete, kot jih potrebuje
za opravljanje svojih nalog.

(c) inšpekcije na kraju samem;
(d) ukrepi za krepitev zaupanja.
Ko pogodba začne veljati, mora biti sistem preverjanja sposoben
izpolnjevati pogodbene zahteve, ki se nanašajo na preverjanje.

55 Delegati držav pogodbenic, njihovi namestniki in svetovalci,
predstavniki članic, izvoljenih v Izvršilni svet, njihovi namestniki
in svetovalci, generalni direktor, inšpektorji, pomočniki inšpektorjev
in osebje Organizacije uživajo take privilegije in imunitete, kot so
potrebni za neodvisno opravljanje njihovih nalog v zvezi z
Organizacijo.

2. Preverjanje temelji na objektivnih informacijah in je omejeno na
zadeve iz pogodbe ter se.izvaja na podlagi popolnega spoštovanja
suverenosti držav pogodbenic in na najmanj moteč način, ki
omogoča pravočasno in učinkovito doseganje njegovih ciljev.
Nobena država pogodbenica ne sme zlorabiti pravice do
preverjanja.

56.Pravna sposobnost, privilegiji in imunitete, navedeni v tem členu,
se določijo v sporazumih med Organizacijo in državami
pogodbenicami ter v sporazumu med Organizacijo in državo, v
kateri ima Organizacija sedež. Te sporazume je treba obravnavati
in odobriti v skladu s pododstavkoma (h) in (i) 26. odstavka.

3. Vsaka država pogodbenica se v skladu s to pogodbo obveže,
da bo prek pristojnega državnega organa, ustanovljenega po 4.
odstavku III. člena, sodelovala z Organizacijo in z drugimi
državami pogodbenicami in s tem olajšala preverjanje izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti med drugim z:

57. Ne glede na 54. in 55. odstavek so privilegiji in imunitete, ki jih
uživajo generalni direktor, inšpektorji, pomočniki inšpektorjev in
osebje Tehničnega sekretariata med preverjanji taki, kot jih določa
Protokol.

(a) zagotavljanjem potrebnih zmogljivosti za sodelovanje pri
ukrepih preverjanja in vzpostavljanjem potrebnih zvez;
(b) zagotavljanjem podatkov, prejetih od postaj v državi, ki so del
Mednarodnega opazovalnega sistema;

III. ČLEN
IZVEDBENI UKREPI DRŽAV

(c) ustreznim sodelovanjem v postopku posvetovanja in
razjasnjevanja;

1. Vsaka država pogodbenica sprejme v skladu s svojimi
notranjepravnimi postopki potrebne ukrepe za izpolnjevanje svojih
obveznosti iz pogodbe. Predvsem sprejme vse potrebne ukrepe,
s katerimi:

(d) dovoljevanjem inšpekcij na kraju samem;
(e) potrebnim sodelovanjem pri ukrepih za krepitev zaupanja.

(a) fizičnim in pravnim osebam kjer koli na svojem ozemlju ali na
katerem koli drugem kraju pod svojo jurisdikcijo, kot jo priznava
mednarodno pravo, prepove opravljati katero koli dejavnost, ki je
državi pogodbenici prepovedana s to pogodbo;

4. Države pogodbenice uživajo ne glede na svoje tehnične in
finančne možnosti enako pravico do preverjanja in prevzemajo
enako obveznost sprejemanja preverjanj.
5. Da se doseže namen pogodbe, ni mogoče nobeni državi
pogodbenici prepovedati, da uporabi informacije, zbrane s svojimi
tehničnimi sredstvi preverjanja na način, ki je v skladu s splošno
priznanimi načeli mednarodnega prava, vključno s spoštovanjem
suverenosti držav.

(b) fizičnim in pravnim osebam prepove opravljati kakršno koli
tako dejavnost kjer koli na ozemlju pod svojim nadzorom;
(c) v skladu z mednarodnim pravom fizičnim osebam, ki imajo
njeno državljanstvo, prepove kjer koli opravljati kakršno koli tako
dejavnost.

6. Države pogodbenice se ne smejo vmešavati v elemente
sistema preverjanja po tej pogodbi ali v tehnična sredstva za
preverjanje v posamezni državi, ki delujejo v skladu s 5.
odstavkom, kar pa ne vpliva na pravico držav pogodbenic, da
varujejo občutljive objekte in naprave, dejavnosti ali kraje, ki niso
povezani s to pogodbo.

2. Vsaka država pogodbenica sodeluje z drugimi državami
pogodbenicami in daje potrebno obliko pravne pomoči za lažje
izpolnjevanje obveznosti iz 1. odstavka.
3. Vsaka država pogodbenica Organizacijo obvesti o ukrepih,
sprejetih v skladu s tem členom.

7. Vsaka država pogodbenica ima pravico sprejeti ukrepe, da
zaščiti občutljive objekte in naprave ter prepreči razkritje zaupnih
informacij in podatkov, ki niso povezani s pogodbo.

4. Da bi izpolnila svoje obveznosti po pogodbi, posamezna država
pogodbenica imenuje ali ustanovi pristojni državni organ in o tem
obvesti Organizacijo, ko zanjo začne veljati pogodba. Pristojni
državni organ je v državi tudi središče za zveze z Organizacijo in
z drugimi državami pogodbenicami.
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8. Nadalje je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito
zaupnosti vseh informacij, povezanih s civilnimi in vojaškimi
dejavnostmi in objekti, pridobljenih med potekom preverjanja.
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pogodbenica prevzame odgovornost za uporabo podatkov
Mednarodnega opazovalnega sistema v skladu s 7. odstavkom
II. člena ter 8. in 13. odstavkom tega člena;

9. Ob upoštevanju 8. odstavka je treba dati informacije, ki jih
Organizacija pridobi s sistemom preverjanja, ki ga določa ta
pogodba, na voljo vsem državam pogodbenicam po določbah
pogodbe in Protokola.

(f) zagotavlja vsem državam pogodbenicam enak, odprt, ustrezen
in pravočasen dostop do vseh shranjenih podatkov;

10. Določbe te pogodbe ne smejo razlagati, kot da omejujejo
mednarodno izmenjavo podatkov za znanstvene namene.

(g) hrani vse neobdelane in obdelane podatke ter poročila;

11. Vsaka država pogodbenica se obveže sodelovati z
Organizacijo in drugimi državami pogodbenicami pri izboljševanju
sistema preverjanja in proučevanju možnosti za preverjanja z
dodatnimi metodami opazovanja, kot sta na primer zaznavanje
elektromagnetnih impulzov ali satelitsko opazovanje, da bi po
potrebi pripravila posebne ukrepe za izboljšanje uspešnosti in
stroškovne učinkovitosti preverjanja po tej pogodbi. Taki ukrepi
se, potem ko je o njih dogovorjeno, vključijo v obstoječe določbe
te pogodbe, Protokola ali kot dodatni deli Protokola po VII. členu ali
pa se vključijo v priročnike za delovanje v skladu s 44. odstavkom
11. člena.

(h) usklajuje in omogoča zahtevke za dodatne podatke iz
Mednarodnega opazovalnega sistema;
(i) usklajuje zahtevke za dodatne podatke ene države
pogodbenice drugi državi pogodbenici;
(j) zagotavlja tehnično pomoč in podporo za postavitev in
delovanje opazovalnih objektov in ustreznih komunikacijskih
sredstev, kadar določena država zaprosi za tako pomoč in
podporo;
(k) kateri koli državi pogodbenici da na njeno zaprosilo na voljo
postopke, ki jih Tehnični sekretatiat in njegovo Mednarodno
podatkovno središče uporablja pri zbiranju, shranjevanju, obdelavi
in analiziranju iz sistema preverjanja ter pri poročanju o teh
podatkih;

12. Države pogodbenice se obvežejo pospeševati medsebojno
sodelovanje, da bi čim bolj izboljšale izmenjavo informacij o
uporabljenih tehnikah preverjanja po tej pogodbi in pri tem
sodelovale tako, da bi vse države pogodbenice lahko izboljšale
svoje izvajanje ukrepov preverjanja in imele koristi od uporabe
takih tehnik v miroljubne namene.

(I) spremlja in ocenjuje splošno uspešnost delovanja
Mednarodnega opazovalnega sistema in Mednarodnega
podatkovnega središča ter o tem poroča.

13. Pogodbene določbe se izvajajo na način, ki čim manj moti
gospodarski in tehnološki razvoj držav pogodbenic, za razvoj
uporabe atomske energije v miroljubne namene.

15. Dogovorjeni postopki, ki jih pri opravljanju dolžnosti preverjanja,
navedenih v 14. odstavku in podrobno določenih v Protokolu,
uporablja Tehnični sekretariat, so natančneje opisani v ustreznih
priročnikih za delovanje.

Naloge Tehničnega sekretariata glede preverjanja
14.Pri opravljanju svojih nalog pri preverjanju, določenih v pogodbi
in Protokolu, Tehnični sekretariat v sodelovanju z državami
pogodbenicami za namen te pogodbe:

B. MEDNARODNI OPAZOVALNI SISTEM
16. Mednarodni opazovalni sistem sestavljajo objekti in naprave
za seizmološko opazovanje, opazovanje radioaktivnih nuklidov
vključno s potrjenimi laboratoriji, hidroakustično opazovanje,
opazovanje infrazvoka in ustrezna komunikacijska sredstva,
podpira pa ga Mednarodno podatkovno središče Tehničnega
sekretariata.

(a) zagotavlja prejemanje in razširjanje podatkov in poročil,
pomembnih za preverjanje po tej pogodbi v skladu z njenimi
določbami, kot tudi vzdrževanje svetovne komunikacijske
infrastrukture, primerne za to nalogo;
(b) redno prek Mednarodnega podatkovnega središča, ki je
načeloma osrednji organ za shranjevanje in obdelavo podatkov v
Tehničnem sekretariatu:

17.Mednarodni opazovalni sistem deluje pod vodstvom Tehničnega
sekretariata. Vsi opazovalni objekti in naprave Mednarodnega
opazovalnega sistema so v lasti držav, v katerih so in ki jih
upravljajo ali so kako drugače prevzele odgovornost zanje skladno
s Protokolom.

(i) sprejema in pošilja zahtevke za podatke iz Mednarodnega
opazovalnega sistema;
(ii) sprejema podatke, iz posvetovanj in razjasnjevanj inšpekcij
na kraju samem ter iz ukrepov za krepitev zaupanja;

18. Vsaka država pogodbenica ima pravico sodelovati pri
mednarodni izmenjavi podatkov in imeti dostop do vseh podatkov,
ki so na voljo Mednarodnemu podatkovnemu središču. Vsaka
država pogobenica sodeluje z Mednarodnim podatkovnim
središčem prek svojega pristojnega državnega organa.

(iii) sprejema druge pomembne podatke iz držav pogodbenic in
mednarodnih organizacij v skladu s to pogodbo in Protokolom;
(c) nadzoruje, usklajuje in zagotavlja delovanje Mednarodnega
opazovalnega sistema in njegovih sestavnih delov ter
Mednarodnega podatkovnega središča v skladu z ustreznimi
priročniki za delovanje;

Financiranje Mednarodnega opazovalnega sistema
19. Za objekte in naprave, vključene v Mednarodni opazovalni
sistem in so navedene v preglednicah 1-A, 2-A, 3 in 4 Priloge 1 k
Protokolu, in za njihovo delovanje, če se določena država in
Organizacija dogovorita, da ti objekti in naprave dajejo podatke
Mednarodnemu podatkovnemu središču v skladu s tehničnimi
zahtevami Protokola in ustreznimi priročniki za delovanje,
Organizacija glede na določbe v sporazumih in dogovorih,
sklenjenih v skladu s 4. odstavkom I. dela Protokola, krije stroške
za:

(d) redno obdeluje in analizira podatke Mednarodnega
opazovalnega sistema ter o njih poroča po dogovorjenih postopkih,
kar omogoča učinkovito mednarodno preverjanje po tej pogodbi
in prispeva k zgodnji razrešitvi težav z izpolnjevanjem pogodbenih
obveznosti;
(e) daje na voljo vse neobelane in obdelane podatke ter vsa
poročila vsem državam pogodbenicam, pri čemer vsaka država
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24. Če neposredno prizadete države s tem soglašajo, se
navedene spremembe ^Mednarodnega opazovalnega sistema na
podlagi 7. in 8. odstavka VII. člena štejejo za administrativne in
tehnične zadeve:

(a) vzpostavitev novih objektov in naprav in izpopolnitev
obstoječih, če država, odgovorna zanje, stroškov ne pokrije sama;
(b) delovanje in vzdrževanje Mednarodnega opazovalnega
sistema, po potrebi vključno s fizičnim varovanjem objektov in
naprav, in uporabo dogovorjenih postopkov za overjanje podatkov;

(a) spremembe števila objektov in naprav, ki so v Protokolu
določene za posamezno tehniko opazovanja;

(c) prenos (neobdelanih in obdelanih) podatkov Mednarodnega
opazovalnega sistema v Mednarodno podatkovno središče na
najneposrednejši in stroškovno najučinkovitejši način, ki je na
voljo, po potrebi tudi prek ustreznih komunikacijskih vozlišč, iz
opazovalnih postaj, laboratorijev, analitskih objektov in naprav ali
podatkovnih središč v državi; ali takih podatkov (po potrebi tudi
vzorcev) iz opazovalnih postaj v laboratorije ali analitske objekte
in naprave;

(b) spremembe drugih podrobnosti za posamezne objekte in
naprave, navedene v preglednicah Priloge 1 k Protokolu (ki med
drugim vključujejo državo, odgovorno za objekt ali napravo, kraj,
ime objekta ali naprave, vrsto objekta ali naprave in uvrstitev
objekta ali naprave v osnovno ali pomožno seizmološko omrežje).
Če Izvršilni svet na podlagi pododstavka (d) 8. odstavka VII.
člena priporoči, da se take sprejmejo, mora na podlagi
pododstavka (g) 8. odstavka VII. člena praviloma tudi priporočiti,
da začnejo spremembe veljati po prejemu uradnega obvestila
generalnega direktorja o njihovi odobritvi.

(d) analiziranje vzorcev v imenu Organizacije.
20. Stroške za seizmološke postaje pomožnega omrežja,
navedene v preglednici 1-B Priloge 1 k Protokolu, krije
Organizacija, kot je določeno v sporazumih in dogovorih,
sklenjenih na podlagi 4. odstavka I. dela Protokola, samo za:

25. Pri predložitvi informacij in ocen Izvršilnemu svetu in državam
pogodbenicam generalni direktor v primeru predloga po 24.
odstavku vključi na podlagi pododstavka (b) 8. odstavka VII. člena:

(a) prenos podatkov do Mednarodnega podatkovnega središča;

(a) tehnično oceno predloga;

(b) overjanje podatkov iz takih postaj;

(b) izjavo o administrativnem in finančnem vplivu predloga;

(c) izpopolnitev postaj do potrebne tehnične ravni, če država,
odgovorna za take objekte in naprave, stroškov ne pokrije sama;

(c) poročilo o posvetovanjih z državami, ki jih ta predlog
neposredno prizadene, vključno z navedbo o njihovem soglasju.

(d) po potrebi vzpostavitev novih postaj za namene pogodbe, če
še ni ustreznih objektov in naprav, in država, odgovorna zanje,
stroškov ne pokrije sama;

Začasne ureditve
26. Ob večji okvari ali nepopravljivem izpadu delovanja
opazovalnega objekta ali naprave, navedene v preglednicah Priloge
1 k Protokolu, ali zaradi zmanjšanja pokritosti z opazovanjem
generalni direktor po posvetovanju in dogovoru z neposredno
prizadetimi državami in z odobritvijo Izvršilnega sveta uvede
začasno ureditev s trajanjem največ eno leto, ki jo je mogoče s
pristankom Izvršilnega sveta in neposredno prizadetih držav
podaljšati še za eno leto. Taka ureditev ne sme imeti za posledico,
da število delujočih objektov in naprav Mednarodnega
opazovalnega sistema preseže število, določeno za posamezno
omrežje; mora čim bolj ustrezati tehničnim in obratovalnim
zahtevam, navedenim v priročnikih za delovanje omrežja, in
poteka v okviru proračuna Organizacije. Generalni direktor
sprejme tudi ukrepe za popravo stanja in predlaga njegovo trajno
razrešitev. Generalni direktor uradno obvesti vse države
pogodbenice o vsaki odločitvi, sprejeti na podlagi tega odstavka.

(e) druge stroške, povezane z zagotavljanjem podatkov za
Organizacijo, kot to določajo priročniki za delovanje.
21. Organizacija krije tudi stroške dobave zahtevanega izbora iz
standardnega obsega poročil in storitev Mednarodnega
podatkovnega središča, kot je navedeno v poglavju F I. dela
Protokola, vsaki državi pogodbenici. Stroške priprave in prenosa
kakršnih koli dodatnih podatkov ali poročil krije država
pogodbenica, ki jih zahteva.
22. Določbe o pokrivanju stroškov so vključene v sporazume ali
dogovore, sklenjene z državami pogodbenicami ali državami, v
katerih so objekti in naprave Mednarodnega opazovalnega
sistema ali ki kako drugače prevzamejo odgovornost zanje. Te
določbe lahko vključujejo spremembe, s katerimi lahko država
pogodbenica prevzame kakršen koli del stroškov, omenjenih v
pododstavku (a) 19. odstavka ter pododstavkih (c) in (d) 20.
odstavka, za objekte in naprave, ki so na njenem ozemlju ali za
katere je odgovorna in ti stroški se nadomestijo z ustreznim
zmanjšanjem njenega letnega finančnega prispevka Organizaciji.
To zmanjšanje ne sme presegati 50 odstotkov njenega letnega
finančnega prispevka države pogodbenice, mogoče pa ga je
razporediti na več zaporednih let. Država pogodbenica lahko
tako zmanjšanje deli z drugo državo pogodbenico po sporazumu
ali dogovoru med njima s pristankom Izvršilnega sveta.
Sporazume in dogovore, navedene v tem odstavku, je treba
odobriti po pododstavku (h) 26. odstavka in pododstavku (i) 38.
odstavka II. člena.

Sodelujoči pfrieKtl jn naprave V državi
27. Države pogodbenice lahko ločeno sklenejo dogovore o
sodelovanju z Organizacijo, da bi Mednarodnemu podatkovnemu
središču dale na voljo dodatne podatke iz opazovalnih postaj v
državi, ki formalno niso del Mednarodenga opazovalnega sistema.
28. Take dogovore o sodelovanju je mogoče skleniti takole:
(a) Na zaprosilo države pogodbenice in na njene stroške Tehnični
sekretariat sprejme potrebne ukrepe, s katerimi potrdi, ali določeni
opazovalni objekt ali naprava ustreza tehničnim in obratovalnim
zahtevam, navedenim v ustreznih priročnikih za delovanje objekta
ali naprave Mednarodnega opazovalnega sistema, in uredi vse
potrebno za overjanje njenih podatkov. Ce se Izvršilni svet s tem
strinja, Tehnični sekretariat formalno določi tak objekt ali napravo
kot sodelujoče objekte in naprave. Tehnični sekretariat sprejme
potrebne ukrepe za ponovni pregled in potrditev svojega potrdila;

Spremembe Mednarodnega opazovalnega sistema
23. Ukrepi, navedeni v 11. odstavku, ki z dodajanjem ali
odvzemanjem tehnik opazovanja vplivajo na Mednarodni
opazovalni sistem, se, potem ko so dogovorjeni, vključijo v
pogodbo in Protokol na podlagi 1. do 6. odstavka VII. člena.
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(b) Tehnični sekretariat skrbi za veljaven seznam sodelujočih
objektov in naprav v državi in ga razpošilja vsem državam
pogodbenicam;

zahtevati sestanek Izvršilnega sveta, na katerem imajo pravico
sodelovati tudi vpletene države pogodbenice, ki niso članice
Izvršilnega sveta. Na takem sestanku Izvršilni svet obravnava
zadevo in lahko sprejme kakršen koli ukrep iz V. člena.

(c) Mednarodno podatkovno središče uporabi podatke iz
sodelujočih objektov in naprav v državi na zaprosilo kake države
pogodbenice, da s tem olajša posvetovanja in razjasnjevanja ter
omogoči obravnavanje zahtev za inšpekcije na kraju samem, pri
čemer stroške prenosa podatkov krije ta država pogodbenica.

D. INŠPEKCIJE NA KRAJU SAMEM
Zahteva za inšpekcijo na kraju samem

Pogoji, pod katerimi so dodatni podatki iz takih objektov in naprav
dani na voljo in pod katerimi lahko Mednarodno podatkovno
središče zahteva nadaljnje ali pospešeno poročanje oziroma
pojasnila, so obdelani v priročniku za delovanje ustreznega
opazovalnega omrežja.

34. Vsaka država pogodbenica ima pravico zahtevati inšpekcijo
na kraju samem po določbah tega člena in II. dela Protokola na
ozemlju ali katerem koli drugem kraju pod jurisdikcijo ali nadzorom
katere koli države pogodbenice ali na katerem koli območju zunaj
jurisdikcije ali nadzora katere koli države.
35. Edini namen inšpekcije na kraju samem je razjasniti, ali je bila
v nasprotju s I. členom izvedena poskusna eksplozija jedrskega
orožja ali kakršna koli druga jedrska eksplozija, in po možnosti
zbrati podatke, ki bi lahko bili v pomoč pri iskanju možnega kršilca.

C. POSVETOVANJE IN RAZJASNJEVANJE
29. Brez vpliva na pravico držav pogodbenic, da zahtevajo
inšpekcijo na kraju samem, naj bi države pogodbenice, če je le
mogoče, poskušale najprej na vsak možen način med seboj ali z
organizacijo ali prek nje razjasniti in razrešiti vsako zadevo, ki
morda povzroča zaskrbljenost zaradi možnega neizpolnjevanja
osnovnih pogodbenih obveznosti.

36. Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo na kraju samem,
z zahtevo ne sme preseči področja, ki ga ureja ta pogodba, v
zahtevi pa mora zagotoviti informacije iz 37. odstavka. Država
pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo na kraju samem, ne bo
neutemeljeno zahtevala inšpekcije ali te pravice zlorabila.

30. Država pogodbenica, ki prejme zahtevo na podlagi 29.
odstavka neposredno od druge države pogodbenice, zagotovi
razjasnitev državi pogodbenici, ki je zahtevo poslala, v čim krajšem
času, nikakor pa ne kasneje kot 48 ur po prejemu zahteve. Država
pogodbenica, ki pošlje ali prejme zahtevo, lahko o zahtevi in
odgovoru obvešča Izvršilni svet in generalnega direktorja.

37.Zahteva za inšpekcijo na kraju samem temelji na informacijah,
zbranih z Mednarodnim opazovalnim sistemom, na kakršnih koli
tehničnih informacijah, pridobljenih s tehničnimi sredstvi za
preverjanje v državah na način, ki je v skladu s splošno priznanimi
načeli mednarodnega prava, ali na kombinaciji vseh. Zahteva naj
vsebuje informacije skladno z 41. odstavkom II. dela Protokola.

31. Država pogodbenica ima od generalnega direktorja pravico
zahtevati pomoč pri razjasnjevanju vsake zadeve, ki bi lahko
vzbudila zaskrbljenost zaradi možnega neizponjevanja osnovnih
pogodbenih obveznosti. Generalni direktor zagotovi ustrezne
informacije, ki jih ima na voljo Tehnični sekretariat in se nanašajo
na vzrok zaskrbljenosti. Generalni direktor obvesti Izvršilni svet
o zahtevi in v odgovoru danih informacijah, če to zahteva država
pogodbenica, ki je informacije zahtevala.

38.Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo na kraju samem,
predloži zahtevo Izvršilnemu svetu in hkrati generalnemu
direktorju, da ta lahko takoj začne s postopkom.
Nadaljnji postopek po predložitvi zahteve za
inšpekcijo na kraiu samem

32. Država pogodbenica ima pravico zahtevati od Izvršilnega
sveta, da od druge države pogodbenice dobi razjasnitev o vsaki
zadevi, ki morda vzbuja zaskrbljenost zaradi možnega
neizpolnjevanja osnovnih pogodbenih obveznosti. V tem primeru
velja naslednje:

39. Izvršilni svet začne zahtevo za inšpekcijo na kraju samem
obravnavati takoj, ko jo prejme.
40. Generalni direktor v dveh urah po prejemu zahteve za
inšpekcijo na kraju samem potrdi njen prejem državi pogodbenici,
ki jo je zahtevala, v 6 urah pa jo sporoči državi pogodbenici, v
kateri naj bi bila opravljena inšpekcija. Generalni direktor preveri,
ali zahteva za inšpekcijo ustreza zahtevam iz 41. odstavka H.
dela Protokola, in po potrebi državi pogodbenici, ki zahteva
inšpekcijo, pomaga ustrezno dopolniti zahtevo, v 24 urah pa jo
sporoči Izvršilnemu svetu in vsem drugim državam pogobenicam.

(a) Izvršilni svet zahtevo po razjasnitvi dostavi prek generalnega
direktorja državi pogodbenici, ki ji je zahteva namenjena,
najkasneje 24 ur po prejemu;
(b) država pogodbenica, ki ji je zahteva namenjena, zagotovi
razjasnitev Izvršilnemu svetu v čim krajšem času, nikakor pa ne
kasneje kot 48 ur po prejemu zahteve;

41.Ko je zahteva za inšpekcijo na kraju samem ustrezna, Tehnični
sekretariat nemudoma začne s pripravami za inšpekcijo na kraju
samem.

(c) Izvršilni svet se seznani z razjasnitvijo in jo pošlje državi
pogodbenici, ki jo je zahtevala, najkasneje 24 ur po prejemu;

42. Po prejemu zahteve za inšpekcijo na kraju samem, ki se
nanaša na območje pod jurisdikcijo ali nadzorom države
pogodbenice, skuša generalni direktor od države pogodbenice,
v kateri naj bi bila opravljena inšpekcija, nemudoma dobiti
razjasnitev, da bi pojasnili in razrešili vzrok za zaskrbljenost, ki je
razlog za zahtevo.

(d) če država pogodbenica, ki je dala zahtevo za razjasnitev,
meni, da je razjasnitev neustrezna, ima pravico od Izvršilnega
sveta zahtevati, da od države pogodbenice, ki ji je bila zahteva
namenjena, pridobi nadaljnjo razjasnitev.
O zahtevah za razjasnitev na podlagi tega odstavka in odgovorih
nanje Izvršilni svet nemudoma obvesti vse države pogodbenice.

43. Država pogodbenica, ki prejme zahtevo za razjasnitev iz 42.
odstavka, generalnemu direktorju čim prej, vendar najkasneje v
72 urah po prejemu zahteve za razjasnitev, zagotovi razlage in
druge potrebne informacije, ki so na voljo.

33. Če država pogodbenica, ki je dala zahtevo, sodi, da razjasnitev
iz pododstavka (d) 32. odstavka ni zadovoljiva, ima pravico
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44. Preden Izvršilni svet sprejme odločitev o zahtevi za inšpekcijo
na kraju samem, mu generalni direktor nemudoma dostavi vse
dodatne razpoložljive informacije iz Mednarodnega opazovalnega
sistema, ali iz katere koli države pogodbenice o dogodku,
navedenem v zahtevi, vključno z razjasnitvijo, dobljeno po 42. in
43. odstavku, kot tudi druge informacije Tehničnega sekretariata,
ki jih generalni direktor šteje za pomembne ali jih zahteva Izvršilni
svet.

52. Generalni direktor v 24 urah uradno obvesti vse države
pogodbenice o vseh odločitvah Izvršilnega sveta, o poročilih,
predlogih, prošnjah in priporočilih, sprejetih na podlagi 46. do 50.
odstavka.

45. Izvršilni svet sprejme odločitev o zahtevi v skladu s 46.
odstavkom, razen kadar država pogodbenica, ki zahteva
inšpekcijo, meni, da je zadeva rešena in umakne zahtevo.

53. Inšpekcijo na kraju samem, ki jo odobri Izvršilni svet,
nemudoma opravi inšpekcijska skupina, ki jo v skladu z določbami
pogodbe in Protokola imenuje generalni direktor. Inšpekcijska
skupina prispe na vstopni mejni prehod šest dni po tem, ko je
Izvršilni svet prejel zahtevo za inšpekcijo na kraju samem od
države pogodbenice, ki inšpekcijo zahteva.

Nadaljnji postopek, potem ko Izvršilni svet odobri
inšpekcijo na kraju samem

Odločitve Izvršilnega sveta
46. Izvršilni svet odloči o zahtevi za inšpekcijo na kraju samem
najkasneje 96 ur po prejemu zahteve države pogodbenice, ki
inšpekcijo zahteva. Odločitev o odobritvi inšpekcije na kraju
samem mora biti sprejeta z vsaj 30 glasovi članic Izvršilnega
sveta. Če Izvršilni svet ne odobri inšpekcije, se priprave ustavijo
in ni nadaljnjih dejavnosti v zvezi z zahtevo.

54. Generalni direktor izda nalog za opravljanje inšpekcije na
kraju samem. Nalog za opravljanje inšpekcije vsebuje informacije,
določene v 42. odstavku II. dela Protokola.
55. V skladu s 43. odstavkom II. dela Protokola generalni direktor
uradno obvesti državo pogodbenico, v kateri bo opravljena
inšpekcija, najkasneje 24 ur pred načrtovanim prihodom
inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod.

47. Najkasneje 25 dni po odobritvi inšpekcije na kraju samem po
46. odstavku inšpekcijska skupina Izvršilnemu svetu po
generalnem direktorju dostavi poročilo o napredovanju inšpekcije.
Ce Izvršilni svet najkasneje 72 ur po prejemu poročila o
napredovanju inšpekcije z večino glasov članic ne odloči, da se
inšpekcija ne nadaljuje, se šteje nadaljevanje inšpekcije za
odobreno. Če Izvršilni svet odloči, da inšpekcije ne nadaljuje, se
inšpekcija konča, inšpekcijska skupina pa v skladu s 109. in 110.
odstavkom II. dela Protokola čim prej zapusti območje inšpekcije
in ozemlje države pogodbenice, v kateri je bila inšpekcija opravljena.

Potek inšpekcije na kraiu samem
56. Vsaka država pogodbenica dovoli Organizaciji opravljati
inšpekcijo na kraju samem na svojem ozemlju ali na krajih pod
svojo jurisdikcijo ali nadzorom v skladu z določbami pogodbe in
Protokola. Toda nobena država pogodbenica ni dolžna sprejeti
več sočasnih inšpekcij na kraju samem na svojem ozemlju ali na
krajih pod svojo jurisdikcijo ali nadzorom.

48. Med inšpekcijo na kraju samem lahko inšpekcijska skupina
Izvršilnemu svetu po generalnem direktorju predloži predlog za
izvedbo vrtanja. Izvršilni svet odloči o takem predlogu najkasneje
72 ur po prejemu predloga. Odločitev o odobritvi vrtanja se
sprejme z večino vseh članic Izvršilnega sveta.

57. V skladu z določbami pogodbe in Protokola ima država
pogodbenica, v kateri bo potekala inšpekcija:
(a) pravico in dolžnost, da poskuša na vse primerne načine
dokazati svoje izpolnjevanje pogodbe in tako omogočiti inšpekcijski
skupini, da opravi svojo nalogo;

49. Inšpekcijska skupina lahko po generalnem direktorju zaprosi
Izvršilni svet, da podaljša trajanje inšpekcije za največ 70 dni čez
60-dnevni rok, določen v 4. odstavku II. dela Protokola, če meni,
da je tako podaljšanje bistveno za izpolnitev njene naloge.
Inšpekcijska skupina v prošnji navede, katere dejavnosti in
postopke, navedene v 69. odstavku II. dela Protokola, namerava
izvesti med podaljšanjem. Izvršilni svet odloči o prošnji najkasneje
72 ur od prejema prošnje. Odločitev, da odobri podaljšanje trajanja
inšpekcije, se sprejme z večino vseh članic Izvršilnega sveta.

(b) pravico sprejeti ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni za
zaščito interesov državne varnosti in preprečitev razkritja zaupnih
informacij, ki niso povezane z namenom inšpekcije;
(c) dolžnost zagotoviti dostop na območje inšpekcije z edinim
namenom ugotavljanja dejstev, pomembnih za inšpekcijo,
upoštevajoč pododstavek (b) in kakršne koli z ustavo določene
obveznosti, ki jih morda ima glede lastninske pravice, preiskav in
zasegov;

50. Inšpekcijska skupina lahko kadar koli po odobritvi nadaljevanja
inšpekcije na kraju samem po 47. odstavku predloži Izvršilnemu
svetu po generalnem direktorju priporočilo, da se inšpekcija konča.
Tako priporočilo se šteje za odobreno, če Izvršilni svet najkasneje
72 ur po prejemu priporočila ne odloči z dvetretjinsko večino
vseh članic, da ne odobri končanja inšpekcije. Če se inšpekcija
konča, inšpekcijska skupina v skladu s 109. in 110. odstavkom II.
dela Protokola čim prej zapusti območje inšpekcije in ozemlje
države pogodbenice, v kateri je bila inšpekcija opravljena.

(d) dolžnost, da se ne sklicuje na ta odstavek ali na 88. odstavek
II. dela Protokola, zato da prikrije kakršno koli kršitev svojih
obveznosti iz I. člena, in
(e) dolžnost, da ne ovira inšpekcijske skupine pri gibanju na
območju inšpekcije in opravljanju inšpekcijskih dejavnosti v skladu
s to pogodbo in Protokolom.
Dostop v zvezi z inšpekcijo na kraju samem pomeni fizični dostop
inšpekcijske skupine in opreme na območje inšpekcije ter
opravljanje inšpekcijskih nalog na tem območju.

51. Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, in država
pogodbenica, v kateri naj bi bila inšpekcija opravljena, lahko
sodelujeta pri razpravi Izvršilnega sveta o zahtevi za inšpekcijo
na kraju samem, vendar ne glasujeta. Država pogodbenica, ki
zahteva inšpekcijo, in država pogodbenica, v kateri naj bi bila
inšpekcija opravljena, lahko brez glasovalne pravice sodelujeta
pri vseh nadaljnjih razpravah Izvršilnega sveta v zvezi z
inšpekcijo.
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58.Inšpekcija na kraju samem naj poteka na najmanj moteč način
glede na pravočasno in učinkovito izpolnitev nalog iz naloga za
inšpekcije ter po postopkih, določenih v Protokolu. Ce je mogoče,
začne inšpekcijska skupina delo z manj motečimi postopki in
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pogodbenice, v kateri je bila opravljena inšpekcija, za spremembe
osnutka poročila o inšpekciji in jih, če je le mogoče, vključi v
poročilo. Generalni direktor poročilu o inšpekciji doda tudi vse
pripombe in pojasnila države pogodbenice, v kateri je bila
opravljena inšpekcija.

nadaljuje z bolj molečimi, samo če meni, da so potrebni zaradi
pridobitve zadostne količine informacij za razjasnitev okoliščin, ki
so povzročile zaskrbljenost zaradi suma neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti. Inšpektorji iščejo samo informacije in
podatke, potrebne za namen inšpekcije, in skušajo pri tem čim
manj motiti običajne dejavnosti države pogodbenice, v kateri
poteka inšpekcija.

64. Generalni direktor takoj dostavi poročilo o inšpekciji državi
pogodbenici, ki je zahtevala inšpekcijo, državi pogodbenici, v
kateri je bila opravljena inšpekcija, Izvršilnemu svetu in vsem
drugim državam pogodbenicam. Generalni direktor Izvršilnemu
svetu in vsem drugim državam pogodbenicam takoj dostavi tudi
vse rezultate analiz vzorcev iz imenovanih laboratorijev po 104.
odstavku II. dela Protokola, ustrezne podatke iz Mednarodnega
opazovalnega sistema, ocene držav pogodbenic, ki so zahtevale
inšpekcijo in tistih, v katerih je bila inšpekcija opravljena, ter vse
druge informacije, ki se mu zdijo pomembne. Poročilo o
napredovanju inšpekcije, navedeno v 47. odstavku, generalni
direktor dostavi Izvršilnemu svetu v roku, določenem v
omenjenem odstavku.

59. Država pogodbenica, v kateri poteka inšpekcija, pomaga
inšpekcijski skupini med inšpekcijo na kraju samem in ji tako
olajša nalogo.
60. Če država pogodbenica v kateri poteka inšpekcija, z dejanji
na podlagi 86. do 96. odstavka II. dela Protokola inšpekcijski skupini
omeji dostop na območju inšpekcije, mora storiti vse, da pri
posvetovanjih z inšpekcijsko skupino na drugačen način dokaže
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Opazovalec

65. Izvršilni svet v skladu s svojimi pooblastili in nalogami pregleda
poročilo o inšpekciji in drugo gradivo, predloženo po 64. odstavku,
ter prouči vprašanji:

61. Glede "opazovalca velja:
(a) država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, lahko ob pristanku
države pogodbenice, v kateri bo potekala inšpekcija, pošlje
svojega predstavnika, ki je državljan države pogodbenice, ki
zahteva inšpekcijo, ali tretje države pogodbenice, da opazuje
potek inšpekcije na kraju samem;

(a) ali se pogodbene obveznosti niso izpolnjevale, in
(b) ali je bila zlorabljena pravica zahtevati inšpekcijo na kraju
samem.

(b) država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, uradno
sporoči generalnemu direktorju v 12 urah po tem, ko je Izvršilni
svet odobril inšpekcijo na kraju samem, ali predlaganega
opazovalca sprejme ali ne;

66. Če Izvršilni svet v skladu s svojimi pooblastili in nalogami
sklene, da so glede na 65. odstavek morda potrebna nadaljnja
dejanja, sprejme ustrezne ukrepe na podlagi V. člena.

(c) če ga država pogodbenica, v kateri poteka inšpekcija,
sprejme, opazovalcu zagotovi dostop v skladu s Protokolom;

Nepoštene ali zlonamerne zahteve za inšpekcijo na
kraiu samem

(d) država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, naj bi
praviloma sprejela predlaganega opazovalca, če pa ga zavrne,
se to zapiše v poročilu o inšpekciji.

67. Če Izvršilni svet ne odobri inšpekcije na kraju samem, ker je
zahteva za inšpekcijo na kraju samem nepoštena ali zlonamerna,
ali če je inšpekcija končana iz enakih razlogov, Izvršilni svet
prouči in se odloči o tem, ali naj uvede primerne ukrepe za popravo
stanja, vključno z:

Če je držav pogodbenic, ki zahtevajo inšpekcijo, več, so lahko
skupaj prisotni največ trije opazovalci.

(a) zahtevo državi pogodbenici, ki je zahtevala inšpekcijo, da
plača stroške vseh priprav, ki jih je izvedel Tehnični sekretariat;

Poročila o inšpekciji na kraju gpmem

(b) začasnim odvzemom pravice države pogodbenice, ki je
zahtevala inšpekcijo, da zahteva inšpekcijo na kraju samem za
čas, ki ga določi Izvršilni svet;

62. Poročila o inšpekciji vsebujejo:
(a) opis dejavnosti, ki jih je opravila inšpekcijska skupina;

(c) začasnim odvzemom pravice države pogodbenice, ki je
zahtevala inšpekcijo, da določen čas ne sme sodelovati v
Izvršilnem svetu.

(b) dejanske ugotovitve inšpekcijske skupine, pomembne za
namen inšpekcije;
(c) poročilo o sodelovanju med inšpekcijo na kraju samem;

E. UKREPI ZA KREPITEV ZAUPANJA

(d) dejanski opis obsega dovoljenega dostopa, vključno z drugimi
načini, ki so bili skupini zagotovljeni med inšpekcijo na kraju
samem;

68. Da bi države pogodbenice:

(e) druge podrobnosti, pomembne za namen inšpekcije.

(a) prispevale k pravočasni razrešitvi vseh dvomov o
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz morebitnih
napačnih razlag podatkov preverjanja kemičnih eksplozij, in

Ločena mnenja inšpektorjev so lahko priložena poročilu.

(b) pomagale pri umerjanju postaj, ki so del sestavnih omrežij
Mednarodnega opazovalnega sistema,

63.Generalni direktor da osnutke poročil o inšpekciji na voljo državi
pogodbenici, v kateri je bila inšpekcija opravljena. Država
pogodbenica, v kateri je potekala inšpekcija, ima pravico v 48
urah generalnemu direktorju dati svoje pripombe in pojasnila ter
navesti vse informacije in podatke, ki po njenem mnenju niso
povezani z namenom inšpekcije in naj se ne bi širili zunaj
Tehničnega sekretariata. Generalni direktor prouči predloge države
7. julij 1999

se obvežejo, da bodo sodelovale z Organizacijo in drugimi
državami pogodbenicami pri izvajanju ustreznih ukrepov,
določenih v III. delu Protokola.
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V. ČLEN

VII. ČLEN

UKREPI ZA POPRAVO STANJA IN ZAGOTOVITEV
IZPOLNJEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI,
VKLJUČNO S SANKCIJAMI

SPREMEMBE
1. Potem ko pogodba začne veljati, lahko vsaka država
pogodbenica kadar koli predlaga spremembe te pogodbe,
Protokola ali Prilog k Protokolu. Vsaka država pogodbenica lahko
predlaga tudi spremembe Protokola in njegovih Prilog po 7.
odstavku. Za predloge sprememb veljajo postopki iz 2. do 6.
odstavka. "Predlogi za spremembe po 7. odstavku se obravnavajo
po postopkih iz 8. odstavka.

1. Ob upoštevanju meddruoim priporočil Izvršilnega sveta sprejme
Konferenca potrebne ukrepe iz 2. in 3. odstavka za zagotovitev
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter popravo in izboljšanje
vsakega stanja, ki ni v skladu z določbami pogodbe.
2. Če Konferenca ali Izvršilni svet zahtevata od države
pogodbenice, da popravi stanje, ki povzroča težave glede
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, pa ta ne izpolni zahteve v
določenem času, lahko Konferenca med drugim državi
pogodbenici omeji ali začasno odvzame pravice in privilegije po
tej pogodbi, dokler Konferenca ne odloči drugače.

2. Predlagane spremembe obravnava in sprejme samo
amandmajska konferenca.
3. Vsak predlog za spremembo je treba sporočiti generalnemu
direktorju, ki ga pošlje vsem državam pogodbenicam in depozitarju
ter pridobi mnenja držav pogodbenic o tem, ali je treba sklicati
amandmajsko konferenco, ki bo obravnavala predlog. Če večina
držav pogodbenic v 30 dneh po prejemu predloga uradno obvesti
generalnega direktorja, da podpira nadaljnjo obravnavo predloga,
generalni direktor skliče amandmajsko konferenco, na katero so
vabljene vse države pogodbenice.

3. Kadar lahko neizpolnjevanje temeljnih pogodbenih obveznosti
škoduje cilju in namenu pogodbe, lahko Konferenca predlaga
državam pogodbenicam skupne ukrepe, ki so v skladu z
mednarodnim pravom.
4. Konferenca oziroma v nujnih primerih Izvršilni svet lahko zadevo
vključno z ustreznimi podatki in sklepi predloži Združenim
narodom.

4. Amandmajska konferenca se izvede takoj po rednem zasedanju
Konference, razen če vse države pogodbenice, ki podpirajo sklic
amandmajske konference, zahtevajo, da se skliče prej. V nobenem
primeru ne sme biti amandmajska konferenca izvedena prej kot
60 dni od dneva, ko generalni direktor državam pogodbenicam
pošlje predlog spremembe.

VI. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV

5. Amandmajska konferenca sprejme spremembe, če večina
držav pogodbenic glasuje za in nobena proti.

1. Spori, ki se lahko pojavijo pri uporabi ali razlagi pogodbe, se
rešujejo po ustreznih določbah te pogodbe in v skladu z določbami
Ustanovne listine Združenih narodov.

6. Spremembe začno veljati za vse države pogodbenice 30 dni
po deponiranju listin o ratifikaciji ali sprejetju vseh tistih držav
pogodbenic, ki so na amandmajski konferenci glasovale za
spremembe.

2. Če pride do spora med dvema ali več državami pogodbenicami
ali med eno ali več državami pogodbenicami in Organizacijo glede
uporabe ali razlage pogodbe, se stranke v sporu med seboj
posvetujejo, kako bi hitro rešile spor s pogajanji ali drugimi
miroljubnimi sredstvi po svojem izboru, vključno z iskanjem pomoči
pri ustreznih organih pogodbe, in če se vsi strinjajo, s predajo
spora Meddržavnemu sodišču v skladu s statutom sodišča.
Vpletene stranke d izvedenih dejanjih obveščajo Izvršilni svet.

7. Da bi zagotovili izvedljivost in učinkovitost pogodbe, se I. in III.
del Protokola ter Prilogi 1 in 2 k Protokolu spreminjajo po 8.
odstavku, če se predlagane spremembe nanašajo samo na
administrativne ali tehnične zadeve. Druge določbe Protokola in
njegovih prilog se ne spreminjajo po 8. odstavku.

3. Izvršilni svet lahko prispeva k reševanju spora, ki se morda
pojavi v zvezi z uporabo ali razlago pogodbe, kakor koli se mu zdi
primerno, vključno s svojim posredovanjem in pomočjo,
pozivanjem držav pogodbenic v sporu, da rešujejo spor s
postopkom po lastni izbiri, predložitvijo zadeve Konferenci in
priporočilom roka za kateri koli dogovorjeni postopek.

8. Predlagane spremembe, omenjene v 7. odstavku, se sprejmejo
po naslednjih postopkih:
(a) Besedilo predlaganih sprememb se skupaj s potrebnimi
informacijami pošlje generalnemu direktorju. Dodatne informacije
za ovrednotenje predloga lahko zagotovi katera koli država
pogodbenica ali generalni direktor. Generalni direktor nemudoma
sporoči take predloge in informacije vsem državam
pogodbenicam, Izvršilnemu svetu in depozitarju.

4. Konferenca obravnava vprašanja, povezana s spori, na katera
so jo opozorile države pogodbenice ali Izvršilni svet. Konferenca
lahko po potrebi po pododstavku (j) 26. odstavka II. člena ustanovi
organe z nalogami, povezanimi z reševanjem sporov, ali take
naloge poveri obstoječim organom.

(b) Najkasneje 60 dni po prejemu predloga generalni direktor
ovrednoti vse njegove možne učinke na določbe pogodbe in
njenega izvajanja ter sporoči te informacije vsem državam
pogodbenicam in Izvršilnemu svetu.

5. Tako Konferenca kot Izvršilni svet sta pooblaščena, da s
pooblastilom Generalne skupščine Združenih narodov zaprosita
Meddržavno sodišče za svetovalno mnenje o katerem koli
pravnem vprašanju, ki se pojavi pri delu Organizacije. V ta namen
se sklene sporazum med Organizacijo in Združenimi narodi v
skladu s pododstavkom (h) 38. odstavka II. člena.

(c) Izvršilni svet prouči predlog z vidika vseh informacij, ki so mu
na voljo, vključno z vprašanjem, ali predlog izpolnjuje zahteve iz
7. odstavka. Najkasneje 90 dni po njegovem prejemu Izvršilni
svet uradno pošlje svoje priporočilo skupaj z ustreznimi
obrazložitvami vsem državam pogodbenicam v obravnavo.
Države pogodbenice v 10 dneh potrdijo prejem.

6. Ta člen ne vpliva na IV. in V. člen.
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(d) Če Izvršilni svet priporoči državam pogodbenicam sprejem
predloga, se predlog šteje za odobren, če nobena država
pogodbenica ne ugovarja v 90 dneh po prejemu priporočila. Če
Izvršilni svet državam pogodbenicam priporoči zavrnitev
predloga, se predlog šteje za zavrnjen, če nobena država
pogodbenica ne ugovarja zavrnitvi v 90 dneh po prejemu
priporočila.

vsebuje navedbo izjemnega dogodka ali dogodkov, za katere
država pogodbenica meni, da ogrožajo njene najvišje interese.

(e) Če priporočilo Izvršilnega sveta ni sprejeto po določbah
pododstavka (d), o predlogu, vključno z vprašanjem, ali izpolnjuje
zahteve 7. odstavka, kot o vsebinski zadevi odloči Konferenca
na svojem naslednjem zasedanju.

Priloge k pogodbi, Protokol in Priloge k Protokolu so sestavni del
pogodbe. Sklicevanje na pogodbo vključuje tudi Priloge k pogodbi.
Protokol in Priloge k Protokolu.

(f) Generalni direktor uradno obvesti vse države pogodbenice in
depozitarja o kakršni koli odločitvi po tem odstavku.

XI. ČLEN

X. ČLEN
PRAVNI POLOŽAJ PROTOKOLA IN PRILOG

PODPIS

(g) Spremembe, odobrene po tem postopku, začnejo veljati za
vse države pogodbenice 180 dni po dnevu, ko generalni direktor
uradno sporoči njihovo odobritev, razen če Izvršilni svet priporoči
ali pa Konferenca določi drugačen rok.

Pogodba je pred začetkom veljavnosti na voljo za podpis vsem
državam.
XII. ČLEN

VIII. ČLEN

RATIFIKACIJA

PREGLED POGODBE

Države podpisnice morajo pogodbo ratificirati v skladu s svojimi
notranjepravnimi postopki.

1. Če večina držav pogodbenic ne odloči drugače, se 10 let po
začetku veljavnosti pogodbe skliče Konferenca držav pogodbenic,
ki pregleda delovanje in učinkovitost pogodbe, da se prepriča, da
se uresničujejo cilji in nameni uvoda in določbe pogodbe. Pri
pregledu se upoštevajo vsi novi znanstveni in tehnični dosežki,
pomembni za pogodbo. Na podlagi zahteve katere koli države
pogodbenice pregledovalna konferenca obravnava možnost
dopustitve izvajanja podzemeljskih jedrskih eksplozij v mirne
namene. Če pregledovalna konferenca s konsenzom odloči, da
so take jedrske eksplozije lahko dovoljene, nemudoma začne z
delom, da bi priporočila državam pogodbenicam ustrezno
spremembo pogodbe, ki bi preprečevala vojaške koristi od takih
jedrskih eksplozij. Vsako tako predlagano spremembo sporoči
generalnemu direktorju katera koli država pogodbenica,
obravnava pa se po določbah VII. člena.

XIII. ČLEN
PRISTOP
Vsaka država, ki pogodbe ne podpiše pred začetkom njene
veljavnosti, lahko k njej pristopi kadar koli pozneje.
XIV. ČLEN
ZAČETEK VELJAVNOSTI
1. Pogodba začne veljati 180 dni po dnevu, ko vse države, naštete
v Prilogi 2 k pogodbi, deponirajo listine o ratifikaciji, vendar ne prej
kot dve leti po tem, ko je bila pogodba na voljo za podpis.

2. V nadaljnjih desetletnih razdobjih je mogoče sklicati nadaljnje
pregledovalne konference z istim ciljem, če Konferenca o tem kot
o postopkovni zadevi odloči v predhodnem letu. Tako konferenco
je mogoče sklicati prej kot v 10 letih, če Konferenca o tem odloči
kot o vsebinski zadevi.

2. Če pogodba ne začne veljati do tretje obletnice po tem, ko je
bila na voljo za podpis, skliče depozitar konferenco držav, ki so
že deponirale listine o ratifikaciji, na zahtevo večine teh držav.
Konferenca pregleda, v kolikšni meri je bila izpolnjena zahteva iz
1. odstavka, ter obravnava in s konsenzom odloči, kakšne
ukrepe, skladne z mednarodnim pravom, je mogoče sprejeti za
pospešitev postopka ratifikacije, da bi omogočili čim prejšnji
začetek veljavnosti pogodbe.

3. Normalno se pregledovalna konferenca izvede takoj po rednem
letnem zasedanju Konference, določenem v II. členu.
IX. ČLEN

3. Če Konferenca iz 2. odstavka ali druge take konference ne
odločijo drugače, se ta postopek ponovi ob naslednjih obletnicah
dneva, ko je bila pogodba dana na voljo za podpis, dokler ne
začne veljati.

TRAJANJE IN ODPOVED
1. Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
2. Vsaka država pogodbenica ima pri izvajanju državne
suverenosti pravico odpovedati pogodbo, če se odloči, da so
izredni dogodki, povezani z vsebino pogodbe, ogrozili njene
najvišje interese.

4. Vse države podpisnice so vabljene, da kot opazovalke sodelujejo
na konferenci iz 2. odstavka in na vseh naslednjih konferencah iz
3. odstavka.
5. Za države, katerih listine o ratifikaciji ali pristopu so deponirane
po začetku veljavnosti pogodbe, začne pogodba veljati 30. dan
po dnevu deponiranja listin o ratifikaciji ali pristopu.

3. Odpoved začne veljati 6 mesecev po uradnem obvestilu vsem
drugim državam pogodbenicam, Izvršilnemu svetu, depozitarju
in Varnostnemu svetu Združenih narodih. Obvestilo o odpovedi
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XV. ČLEN

vsake listine o ratifikaciji ali pristopu, datumu začetka veljavnosti
pogodbe in o vseh spremembah pogodbe ter o prejemu drugih
uradnih obvestil.

PRIDRŽKI

3. Depozitar pošlje overjene kopije pogodbe vladam držav
podpisnic in držav, ki so pristopile.

Pridržki glede členov in Prilog k pogodbi niso dovoljeni. Glede
določb Protokola k pogodbi in Prilog k Protokolu niso dovoljeni
pridržki, ki niso združljivi s ciljem in namenom pogodbe.

4. Pogodba se registrira pri depozitatju po 102. členu Ustanovne
listine Združenih narodov.

XVI. ČLEN
DEPOZITAR

XVII. ČLEN

1. Depozitar pogodbe je generalni sekretar Združenih narodov in
sprejema podpise, listine o ratifikaciji in listine o pristopu.

VERODOSTOJNA BESEDILA
Pogodba, katere besedila v angleškem, arabskem, francoskem,
kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako verodostojna,
se deponira pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

2. Depozitar nemudoma obvesti vse države podpisnice in države,
ki so pristopile, o datumu vsakega podpisa, datumu deponiranja

nada, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kolumbija,
Kostarika, Kuba, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru,
Saint Kitts in Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent in Grenadine, Salvador, Surinam.Trinidad in Tobago, Urugvaj, Venzuela.

PRILOGA 1 K POGODBI
SEZNAM DRŽAV PO 28. ODSTAVKU II.
ČLENA

Bližnji vzhod in Južna Azija
Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Indija, Irak, Iran (Islamska
republika), Izrael, Jemen, Jordanija, Katar, Kazahstan, Kirgizistan,
Kuvajt, Libanon, Maldivi, Nepal, Oman, Pakistan, Saudova Arabija,
Sirska arabska republika, Šrilanka, Tadžikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Združeni arabski emirati.

Afrika
Alžirija, Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Čad,
Džibuti, Egipt, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon,
Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Južna Afrika, Kamerun,
Kenija, Komori, Kongo, Lesoto, Liberija, Libijska arabska
džamahirija, Madagaskar, Malavi, Mali, Maroko, Mauritius,
Mavretanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Ruanda, Sao
Tome in Principe, Sejšeli, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena
obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Svazi, Togo,
Tunizija, Uganda, Zair, Zambija, Združena republika Tanzanija,
Zelenortski otoki, Zimbabve.

Severna Amerika in Zahodna Evropa
Andora, Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija,
Irska, Islandija, Italija, Kanada, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta,
Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, San
Marino, Sveti sedež, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združene
države Amerike, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne
Irske.
Jugovzhodna Azija. Pacifik in Daljni vzhod

Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in
Hercegovina, Češka republika, Estonija, Gruzija, Hrvaška,
Jugoslavija, Latvija, Litva, Madžarska, Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija, Poljska, Republika Moldavija, Romunija,
Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina.

Avstralija, Cookovi otoki, Demokratična ljudska republika Koreja,
Država Brunej, Fidži, Filipini, Indonezija, Japonska, Kambodža,
Kiribati, Kitajska, Laoška ljudska demokratična republika, Malezija,
Marshallovi otoki, Mikronezija (Federativne države), Mjanmar,
Mongolija, Nauru, Niue, Nova Zelandija, Palau, Papua Nova
Gvineja, Republika Koreja, Salomonovi otoki, Samoa, Singapur,
Tajska, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.

Latinska Amerika in Karibi
Antigvain Barbuda, Argentina, Bahami, Barbados, Belize, Bolivija,
Brazilija, Čile, Dominika, Dominikanska republika, Ekvador, Gre-
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Alžirija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Bangladeš, Belgija, Bolgarija,
Brazilija, Čile, Demokratična ljudska republika Koreja, Egipt,
Finska, Francija, Indija, Indonezija, Iran (Islamska republika), Italija,
Izrael, Japonska, Južna Afrika, Kanada, Kitajska, Kolumbija,
Madžarska, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Pakistan,
Peru, Poljska, Republika Koreja, Romunija, Ruska federacija,
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Vietnam,
Zair, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske.

SEZNAM DRŽAV PO XIV. ČLENU
Seznam držav članic Konference o razorožitvi z dne 18. junija
1996, ki so formalno sodelovale pri delu zasedanja Konference v
letu 1996 in so navedene v Preglednici 1 izdaje "Jedrska elektrarne
v svetu" Mednarodne agencije za atomsko energijo iz aprila 1996,
in držav članic Konference o razoroževanju z dne 18. junija 1996,
ki so formalno sodelovale pri delu zasedanja Konference v letu
1996 in so navedene v Preglednici 1 izdaje "Raziskovalni jedrski

objekta ali naprave zaradi pregleda opreme in komunikacijskih
zvez ter soglaša, da bo opravila potrebne spremembe na opremi
in delovnih postopkih, s katerimi bo dosegla dogovorjene zahteve.
Tehnični sekretariat zagotovi tem državam primerno strokovno
pomoč, za katero Izvršilni svet meni, da je potrebna za pravilno
delovanje objektov in naprav kot dela Mednarodnega
opazovalnega sistema.

PROTOKOL K POGODBI O CELOVITI
PREPOVEDI JEDRSKIH POSKUSOV
I. DEL

5. Pogoji in načini sodelovanja med Organizacijo in državami
pogodbenicami ali državami, v katerih so objekti in naprave
Mednarodnega opazovalnega sistema ali ki so kako drugače
prevzele odgovornost zanje, se za vsak posamezen primer
določijo v sporazumih ali dogovorih.

NALOGE MEDNARODNEGA
OPAZOVALNEGA SISTEMA IN
MEDNARODNEGA PODATKOVNEGA
SREDIŠČA
A. SPLOŠNE DOLOČBE

B. SEIZMOLOŠKO OPAZOVANJE

1. Mednarodni opazovalni sistem sestavljajo opazovalni objekti in
naprave, navedene v 19. odstavku IV. člena, in ustrezna
komunikacijska sredstva.

6. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo sodelovala pri
mednarodni izmenjavi seizmoloških podatkov in tako pomagala
pri preverjanju izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. To
sodelovanje vključuje vzpostavitev in delovanje svetovnega
omrežja osnovnih in pomožnih seizmoloških opazovalnih postaj.
Te postaje zagotavljajo podatke Mednarodnemu podatkovnemu
središču po dogovorjenih postopkih.

2. Opazovalni objekti in naprave, vključeni v Mednarodni
opazovalni sistem, sestavljajo objekti in naprave, ki so podrobno
navedeni v Prilogi 1 k temu Protokolu. Mednarodni opazovalni
sistem izpolnjuje tehnične in obratovalne zahteve, določene v
priročnikih za delovanje.

7. Omrežje osnovnih postaj je sestavljeno iz 50 postaj, navedenih
v preglednici 1-A Priloge 1 k Protokolu. Te postaje morajo
izpolnjevati tehnične in obratovalne zahteve, določene v Priročniku
za delovanje za seizmološko opazovanje in mednarodno
izmenjavo seizmoloških podatkov. Neprekinjeni podatki iz
osnovnih postaj se po sočasni računalniški povezavi prenašajo
v Mednarodno podatkovno središče neposredno ali prek
podatkovnega središča v državi.

3. Organizacija po določbah II. člena v sodelovanju in po
posvetovanjih z državami pogodbenicami, drugimi državami in
ustreznimi mednarodnimi organizacijami ustanovi Mednarodni
opazovalni sistem in usklajuje njegovo delovanje in vzdrževanje
ter vse prihodnje dogovorjene spremembe ali razvoj sistema.
4. Na podlagi sporazumov ali dogovorov in postopkov se država
pogodbenica ali druga država, v kateri so objekti in naprave
Mednarodnega opazovalnega sistema ali za katere ta drugače
prevzame odgovornost, in Tehnični sekretariat dogovorita in
sodelujeta pri ustanavljanju, delovanju, izpopolnjevanju, financiranju
in vzdrževanju opazovalnih objektov in naprav, z njimi povezanih
laboratorijev in ustreznih komunikacijskih sredstev na območjih
pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom ali kje drugje v skladu z
mednarodnim pravom. Tako sodelovanje mora biti v skladu z
varnostnimi zahtevami in zahtevami za overitev ter tehničnimi
specifikacijami, določenimi v priročnikih za delovanje. Ta država
da Tehničnemu sekretariatu dovoljenje za dostop do opazovalnega
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8. Za dopolnitev osnovnega omrežja pomožno omrežje 120 postaj
Mednarodnemu podatkovnemu središču na zahtevo zagotavlja
podatke neposredno ali prek podatkovnega središča v državi.
Pomožne postaje, ki jih je mogoče uporabiti, so naštete v
preglednici 1-B Priloge 1 k Protokolu. Pomožne postaje morajo
izpolnjevati tehnične in obratovalne zahteve, določene v Priročniku
za delovanje za seizmološko opazovanje in mednarodno
izmenjavo seizmoloških podatkov. Podatke iz pomožnih postaj
lahko kadar koli zahteva Mednarodno podatkovno središče in
morajo biti nemudoma dostopni po sočasni računalniški povezavi.
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podatke Mednarodnemu podatkovnemu središču po dogovorjenih
postopkih.

9. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo sodelovala pri
mednarodni izmenjavi podatkov o radioaktivnih nuklidih v ozračju
in tako pomagala pri preverjanju izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti. To sodelovanje vključuje vzpostavitev in delovanje
svetovnega omrežja opazovalnih postaj za radioaktivne nuklide
in potrjenih laboratorijev. Omrežje zagotavlja Mednarodnemu
podatkovnemu središču podatke po dogovorjenih postopkih.

15. Omrežje postaj za opazovanje infrazvoka je sestavljeno iz
postaj, navedenih v preglednici 4 Priloge I k Protokolu, in vključuje
celotno omrežje 60 postaj. Te postaje morajo izpolnjevati tehnične
in obratovalne zahteve, določene v Priročniku za delovanje za
opazovanje infrazvoka in mednarodno izmenjavo infrazvočnih
podatkov.
t

10. Omrežje postaj za merjenje radioaktivnih nuklidov v ozračju
sestavlja celotno omrežje 80 postaj, ki so navedene v preglednici
2-A Priloge 1 k Protokolu. Vse postaje morajo biti sposobne
nadzirati prisotnost ustreznih delcev v ozračju. Štirideset od teh
postaj mora biti ob začetku veljavnosti pogodbe sposobnih
nadzirati tudi prisotnost ustreznih žlahtnih plinov v ozračju. V ta
namen Konferenca na svojem prvem zasedanju odobri priporočilo
Pripravljalne komisije, katerih 40 postaj iz preglednice 2-A Priloge
1 k Protokolu mora biti sposobnih nadzirati žlahtne pline. Na
svojem prvem rednem letnem zasedanju Konferenca obravnava
načrt uvajanja sposobnosti nadziranja žlahtnih plinov v vsem
omrežju in o njem odloči. Generalni direktor pripravi Konferenci
poročilo o pogojih in načinih takega uvajanja. Vse opazovalne
postaje morajo izpolnjevati tehnične in obratovalne zahteve,
določene v Priročniku za delovanje za opazovanje radioaktivnih
nuklidov in mednarodno izmenjavo podatkov o radioaktivnih
nuklidih.

F. NALOGE MEDNARODNEGA PODATKOVNEGA
SREDIŠČA
16. Mednarodno podatkovno središče prejema, zbira, obdeluje,
analizira podatke iz objektov in naprav Mednarodnega
opazovalnega sistema, vključno z izsledki analiz, opravljenih v
potrjenih laboratorijih, ter o njih poroča in jih arhivira.
17. Postopki in merila za standardno presojo dogodkov, ki naj jih
uporablja Mednarodno podatkovno središče pri opravljanju
dogovorjenih nalog, predvsem pri sestavljanju standardnih poročil
in za opravljanje standardnega obsega storitev za države
pogodbenice, so obdelani v Priročniku za delovanje Mednarodnega
podatkovnega središča in jih je treba postopoma razviti. Postopke
in merila, ki jih v začetku pripravi Pripravljalna komisija, na svojem
prvem zasedanju odobri Konferenca.

11. Omrežje postaj za opazovanje radioaktivnih nuklidov podpirajo
laboratoriji, ki jih Tehnični sekretariat na podlagi priročnika za
delovanje pooblasti za analize vzorcev iz postaj za opazovanje
radioaktivnih nuklidov po pogodbi z Organizacijo in po načelu
plačila za storitev. Tehnični sekretariat lahko od laboratorijev,
navedenih v preglednici 2-B Priloge 1 k Protokolu in ustrezno
opremljenih, po potrebi zahteva dodatno analiziranje vzorcev iz
postaj za opazovanje radioaktivnih nuklidov. S soglasjem
Izvršilnega sveta lahko Tehnični sekretariat po potrebi potrdi
nadaljnje laboratorije za rutinsko analizo vzorcev z ročnih
opazovalnih postaj. Vsi potrjeni laboratoriji dostavijo rezultate takih
analiz Mednarodnemu podatkovnemu središču, pri tem pa morajo
izpolnjevati tehnične in obratovalne zahteve, določene v Priročniku
za delovanje za opazovanje redioaktivnih nuklidov in mednarodno
izmenjavo podatkov o radioaktivnih nuklidih.

Standardni izdelki Mednarodnega podatkovnega
središča
18. Mednarodno podatkovno središče z metodami avtomatske
obdelave in človekovim interaktivnim analiziranjem rutinsko
obdeluje neobdelane podatke iz Mednarodnega opazovalnega
sistema, da v imenu vseh držav pogodbenic oblikuje in shrani
standardne izdelke Mednarodnega podatkovnega središča. Ti
izdelki se brezplačno dajejo državam pogodbenicam in ne vplivajo
na končne sodbe o naravi katerega koli dogodka, kar ostaja
odgovornost držav pogodbenic, in vključujejo:
(a) zbirne sezname vseh signalov, ki jih je odkril Mednarodni
opazovalni sistem, kot tudi standardne sezname dogodkov in
biltene, vključno z vrednostmi in z njimi povezanimi negotovostmi,
izračunanimi na podlagi niza standardnih parametrov za vsak
dogodek, ki ga je prostorsko opredelil Mednarodni opazovalni
sistem;

D. HIDROAKUSTIČNO OPAZOVANJE
12. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo sodelovala pri
mednarodni izmenjavi hidroakustičnih podatkov in tako pomagala
pri preverjanju izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. To
sodelovanje vključuje vzpostavitev in delovanje svetovnega
omrežja postaj za hidroakustično opazovanje. Te postaje
zagotavljajo podatke Mednarodnemu podatkovnemu središču po
dogovorjenih postopkih

E. OPAZOVANJE INFRAZVOKA

(b) biltene o dogodkih, izbranih s standardno presojo, ki jih za
vsak dogodek izdela Mednarodno podatkovno središče z uporabo
meril za standardno presojo dogodkov, pri čemer uporabi
parametre za označevanje lastnosti, navedene v Prilogi 2 k
Protokolu, in to z namenom, da jim v biltenu o standardni presoji
dogodkov označi lastnosti in jih osvetli in s tem izbere dogodke,
za katere se šteje, da ustrezajo naravnim pojavom ali nejedrskimi
pojavom, ki jih je povzročil človek. Bilten o standardnih dogodkih
za vsak dogodek številčno prikaže, v kolikšni meri ta izpolnjuje
merila za presojo dogodkov oziroma jih ne izpolnjuje. Pri standardni
presoji dogodkov Mednarodno podatkovno središče uporablja
svetovna in dodatna merila za presojo, da lahko upošteva razlike
med zemljepisnimi območji, kadar je to primerno. Mednarodno
podatkovno središče ob pridobivanju izkušenj o delovanju
Mednarodnega opazovalnega sistema postopoma izboljšuje svojo
tehnično usposobljenost;

14. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo sodelovala pri
mednarodni izmenjavi infrazvočnih podatkov in tako pomagala
pri preverjanju izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. To
sodelovanje vključuje vzpostavitev in delovanje svetovnega
omrežja postaj za opazovanje infrazvoka. Te postaje zagotavljajo

(c) sklepna poročila, ki povzemajo podatke, ki jih je pridobilo in
shranilo Mednarodno podatkovno središče, izdelke
Mednarodnega podatkovnega središča ter uspešnost delovanja
in obratovalno stanje Mednarodnega opazovalnega sistema in
Mednarodnega podatkovnega središča,

13. Omrežje hidroakustičnih postaj je sestavljeno iz postaj,
navedenih v preglednici 3 Priloge 1 k Protokolu, in vključuje celotno
omrežje šestih hidrofonskih in petih T-faznih postaj. Te postaje
morajo izpolnjevati tehnične in obratovalne zahteve, določene v
Priročniku za delovanje za hidroakustično opazovanje in
mednarodno izmenjavo hidroakustičnih podatkov.
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(a) pri oblikovanju njihovih zahtev za izbiranje in presojo podatkov
in izdelkov;

in
(d) izvlečke ali posamezne dele standardnih izdelkov
Mednarodnega podatkovnega središča, navedenih v
pododstavkih (a) do (c), izbrane glede na zahteve posamezne
države pogodbenice.

(b) s tem da se v Mednarodnem informacijskem središču v
razumnih mejah brezplačno za državo pogodbenico, ki to zahteva,
vgradijo računalniški algoritmi ali programska oprema, ki jih priskrbi
država pogodbenica, za izračunavanje novih signalov in
parametrov dogodkov, ki še niso vključeni v Priročnik za delovanje
Mednarodnega podatkovnega središča, izsledki pa se štejejo za
izdelek države pogodbenice, ki je to zahtevala;

19. Mednarodno podatkovno središče brez stroškov za države
pogodbenice, če to zahteva Organizacija ali kaka država
pogodbenica, izdela posebne študije, da s strokovno analizo
podatkov iz Mednarodnega opazovalnega sistema priskrbi
poglobljen strokovni pregled in tako izboljša ocenjene vrednosti
standardnih signalov in parametrov dogodkov.

(c) s tem da pomaga državam pogodbenicam pri razvoju
sposobnosti sprejemati, obdelovati in analizirati podatke iz
Mednarodnega opazovalnega sistema v podatkovno središče v
državi.

Storitve Mednarodnega podatkovnega središča
državam pogodbenicam

23. Mednarodno podatkovno središče neprestano nadzira
obratovalno stanje objektov in naprav Mednarodnega
opazovalnega sistema, komunikacijskih povezav in lastnih
sistemov za obdelavo podatkov ter o njih poroča. Če uspešnost
obratovanja katerega koli dela ne dosega dogovorjene ravni,
določene v ustreznem priročniku za delovanje, o tem nemudoma
obvesti odgovorne.

20. Mednarodno podatkovno središče zagotavlja državam
pogodbenicam odprt, enak, pravočasen in ustrezen dostop do
vseh neobdelanih ali obdelanih podatkov Mednarodnega
opazovalnega sistema, vseh izdelkov Mednarodnega
podatkovnega središča in vseh drugih podatkov Mednarodnega
opazovalnega sistema v arhivu Mednarodnega podatkovnega
središča ali v objektih Mednarodnega opazovalnega sistema, pri
čemer jim Mednarodno podatkovno središče pomaga. Načini za
podporo dostopa do podatkov in zagotavljanje podatkov vključujejo
te storitve:

II. DEL

(a) avtomatsko in redno pošiljanje izdelkov Mednarodnega
podatkovnega središča državi pogodbenici v celoti ali delno po
njenem izboru in na zahtevo podatke Mednarodnega
opazovalnega sistema po izboru države pogodbenice;

INŠPEKCIJE NA KRAJU SAMEM
A. SPLOŠNE DOLOČBE

(b) zagotavljanje podatkov ali izdelkov kot odgovor na občasno
zahtevo držav pogodbenic za ponovno pridobitev podatkov in
izdelkov iz arhivov Mednarodnega podatkovnega središča in
objektov Mednarodnega opazovalnega sistema, vključno z
interaktivnim elektronskim dostopom do baze podatkov
Mednarodnega podatkovnega središča, in

1. Postopki v tem delu se izvajajo na podlagi določb za inšpekcije
na kraju samem, navedenih v IV. členu.
2. Inšpekcija na kraju samem se opravi na območju, kjer je prišlo
do dogodka, ki je sprožil zahtevo za inšpekcijo na kraju samem.

(c) pomoč posameznim državam pogodbenicam na njihovo
zaprosilo in v razumnih mejah brezplačno s strokovno tehnično
analizo podatkov Mednarodnega opazovalnega sistema in drugih
pomembnih podatkov, ki jih pridobi država pogodbenica prosilka,
da tej državi pogodbenici pomaga ugotoviti izvor določenih
dogodkov. Izsledki take strokovne analize se štejejo za izdelek
države pogodbenice prosilke, na voljo pa so vsem državam
pogodbenicam.

3. Območje inšpekcije na kraju samem mora biti sklenjeno in ne
sme presegati 1000 km2. Zračna razdalja med katerima koli
točkama ne sme biti večja od 50 km.

Storitve Mednarodnega podatkovnega središča, navedene v
pododstavkih (a) in (b), so vsaki državi pogodbenici na voljo
brezplačno. Obseg in oblika podatkov se določita v Priročniku za
delovanje Mednarodnega podatkovnega središča.

5. če območje, določeno v inšpekcijskem nalogu, obsega ozemlje
ali druge kraje pod jurisdikcijo ali nadzorom več kot ene države
pogodbenice, določbe o inšpekciji na kraju samem ustrezno veljajo
za vsako državo pogodbenico, v katero se razteza območje
inšpekcije.

Presoja dogodkov v državi

6. Kadar je območje inšpekcije pod jurisdikcijo ali nadzorom države
pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija, je pa na ozemlju
druge države pogodbenice ali je za dostop do območja inšpekcije
od vstopnega mejnega prehoda potreben prehod čez ozemlje
druge države pogodbenice, potem država pogodbenica, v kateri
bo opravljena inšpekcija, uresničuje svoje pravice in izpolnjuje
svoje obveznosti glede inšpekcij v skladu s tem protokolom. V
takem primeru država pogodbenica, na katere ozemlju je območje
inšpekcije, olajša inšpekcijo in zagotovi potrebno podporo, da
omogoči inšpekcijski skupini, da svoje naloge opravi pravočasno
in učinkovito. Države pogodbenice, čez ozemlja katerih je potreben
prehod za dostop do območja inšpekcije, olajšajo tak prehod.

4. Trajanje inšpekcije na kraju samem ne sme presegati 60 dni od
dneva odobritve inšpekcije na kraju samem v skladu s 46.
odstavkom IV. člena, vendar jo je v skladu z 49. odstavkom IV.
člena mogoče podaljšati za največ 70 dni.

21. Če država pogodbenica to zahteva, Mednarodno podatkovno
središče zat vsak svoj standardni izdelek redno in avtomatično
uporabi merila za presojo dogodkov v državi, ki jih določi ta država
pogodbenica, in ji dostavi izsledke analize. Storitev se opravi
brezplačno za državo pogodbenico, ki jo je zahtevala. Izsledki
take presoje dogodkov v državi se štejejo za izdelek države
pogodbenice, ki jo je zahtevala.
Strokovna pomoč
22. Mednarodno podatkovno središče po potrebi posameznim
državam pogodbenicam zagotavlja strokovno pomoč:
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7. Kadar je območje inšpekcije pod jurisdikcijo ali nadzorom države
pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija, je pa na ozemlju
države, ki ni pogodbenica te pogodbe, potem država pogodbenica,
v kateri bo opravljena inšpekcija, ukrene vse potrebno, da zagotovi
opravljanje inšpekcije v skladu s tem Protokolom. Država
pogodbenica, ki ima pod svojo jurisdikcijo ali nadzorom eno ali
več območij na ozemlju države, ki ni pogodbenica te pogodbe,
ukrene vse potrebno, da zagotovi, da država, na ozemlju katere
je območje inšpekcije, sprejme inšpektorje in pomočnike
inšpektorjev, določene za državo pogodbenico. Če država, v
kateri bo opravljena inšpekcija, ne more zagotoviti dostopa, mora
dokazati, da je ukrenila vse potrebno, da bi zagotovila dostop.

Predlagane vnaprej potrdijo države pogodbenice v skladu z 18.
odstavkom.
16. Vsaka država pogodbenica najkasneje v 30 dneh, potem ko
začne pogodba zanjo veljati, obvesti generalnega direktorja o
imenu, datumu rojstva, spolu, položaju, izobrazbi in strokovnih
izkušnjah oseb, ki jih država pogodbenica predlaga za imenovanje
na položaj inšpektorja ali pomočnika inšpektorja.
17. Najkasneje 60 dni po začetku veljavnosti te pogodbe Tehnični
sekretariat pisno dostavi vsem državam pogodbenicam začetni
seznam imen, državljanstva, datuma rojstva, spola in položaja
inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev, ki jih za imenovanje
predlagajo generalni direktor in države pogodbenice, kot tudi opis
njihove izobrazbe in strokovnih izkušenj.

8. Kadar je območje inšpekcije na ozemlju države pogodbenice,
vendar je pod jurisdikcijo ali nadzorom države, ki ni pogodbenica
te pogodbe, potem država pogodbenica brez škode za pravila in
običajne postopke mednarodnega prava sprejme vse potrebne
ukrepe, kot jih morata država pogodbenica, v kateri bo opravljena
inšpekcija, in država pogodbenica, na ozemlju katere je območje
inšpekcije, da zagotovi opravljanje inšpekcije na kraju samem v
skladu s tem protokolom. Če država pogodbenica ne more
zagotoviti dostopa na območje inšpekcije, mora brez škode za
pravila in običajne postopke mednarodnega prava dokazati, da je
sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa.

18. Vsaka država pogodbenica nemudoma potrdi prejem
začetnega seznama inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev,
predlaganih za imenovanje. Vsak inšpektor ali pomočnik
inšpektorja, vključen v ta seznam, se šteje kot sprejet, razen če
država pogodbenica najkasneje 30 dni po potrditvi prejema
seznama pisno izjavi, da ga ne sprejema. Država pogodbenica
lahko vključi tudi razlog za ugovor. Če predlagani inšpektor ali
pomočnik inšpektorja ni sprejet, ne sme opravljati inšpekcijskih
dejavnosti ali sodelovati pri inšpekcijah na kraju samem na ozemlju
ali na katerem koli drugem kraju pod jurisdikcijo ali nadzorom
države pogodbenice, ki je izjavila, da ga ne sprejme. Tehnični
sekretariat nemudoma potrdi prejem uradnega obvestila o
ugovoru.

9. Inšpekcijska skupina naj bo čim manjša, vendar taka, da lahko
dobro izpolni inšpekcijsko nalogo. Skupno število članov
inšpekcijske skupine, navzočih na ozemlju države pogodbenice,
v kateri se opravlja inšpekcija, nikoli, razen med vrtanjem, ne
sme presegati 40 oseb. Državljani države pogodbenice, ki je
zahtevala inšpekcijo, ali države pogodbenice, v kateri se opravlja
inšpekcija, ne smejo biti člani inšpekcijske skupine.

19. Kadar generalni direktor ali država pogodbenica predlaga
dopolnitve ali spremembe seznama inšpektorjev in pomočnikov
inšpektorjev, se nadomestni inšpektorji in pomočniki inšpektorjev
imenujejo na enak način, kot je to določeno za začetni seznam.
Vsaka država pogodbenica takoj uradno obvesti Tehnični
sekretariat, če inšpektor ali pomočnik inšpektorja, ki ga je
predlagala, ne more več opravljati dolžnosti inšpektorja ali
pomočnika inšpektorja.

10. Generalni direktor določi velikost inšpekcijske skupine in
izbere njene člane s seznama inšpektorjev in pomočnikov
inšpektorjev ob upoštevanju okoliščin posamezne zahteve.
11. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi
ali uredi vse potrebno za delo inšpekcijske skupine, kot na primer
komunikacijska sredstva, prevajalske storitve, prevoz, delovni
prostor, bivališče, prehrano in zdravstveno oskrbo.

20. Tehnični sekretariat sproti dopolnjuje in spreminja seznam
inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev in uradno obvešča vse
države pogodbenice o dopolnitvah ali spremembah seznama.

12. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, dobi v
razumno kratkem času po kpnčani inšpekciji od Organizacije
povrnjene vse stroške, vključno s stroški, navedenimi v 11. in 49.
odstavku, povezane z bivanjem in opravljanjem delovne naloge
inšpekcijske skupine na ozemlju države pogodbenice, v kateri je
bila opravljena.

21. Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo na kraju samem,
lahko predlaga, da inšpektor s seznama inšpektorjev in
pomočnikov inšpektorjev opravlja dolžnosti njenega opazovalca
v skladu z 61. odstavkom IV. člena.
22. Ob upoštevanju 23. odstavka ima država pogodbenica
pravico, da kadar koli da ugovor na inšpektorja ali pomočnika
inšpektorja, ki je že bil sprejet. O svojem ugovoru uradno pisno
obvesti Tehnični sekretariat, vključi pa lahko tudi razlog za ugovor.
Tak ugovor začne veljati 30 dni po dnevu, ko je Tehnični sekretariat
prejel uradno obvestilo o ugovoru. Tehnični sekretariat takoj potrdi
prejem uradnega obvestila o ugovoru in obvesti državo, ki je
ugovor dala, in tisto, ki je inšpektorja ali pomočnika inšpektorja
predlagala, o dnevu, ko preneha imenovanje inšpektorja ali
pomočnika inšpektorja za to državo pogodbenico.

13. Postopki za opravljanje inšpekcij na kraju samem so podrobno
opisani v Priročniku za delovanje inšpekcije na kraju samem.

B. STALNE UREDITVE
Določanje inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev
14. Inšpekcijska skupina je lahko sestavljena iz inšpektorjev in
pomočnikov inšpektorjev. Inšpekcijo na kraju samem lahko
opravljajo samo usposobljeni inšpektorji, posebej imenovani za
to nalogo. Pomagajo jim lahko posebej imenovani pomočniki
inšpektorjev, kot na primer tehnično in administrativno osebje,
letalske posadke in prevajalci.

23. Država pogodbenica, ki je bila uradno obveščena o inšpekciji,
ne sme zahtevati, da se iz inšpekcijske skupine odstrani kateri
koli inšpektor ali pomočnik inšpektorja, ki je imenovan v
inšpekcijskem nalogu.
24. Število inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev, ki jih
posamezna država pogodbenica sprejme, mora biti dovolj veliko,
da je na voljo primerno število inšpektorjev in pomočnikov
inšpektorjev. Če po mnenju generalnega direktorja dejstvo, da
država pogodbenica ni sprejela predlaganih inšpektorjev ali
pomočnikov inšpektorjev, preprečuje imenovanje zadostnega

15. Inšpektorje in pomočnike inšpektorjev za imenovanje
predlagajo države pogodbenice, osebje iz Tehničnega sekretariata
pa predlaga generalni direktor na podlagi njihove strokovnosti in
izkušenj glede na namen in naloge inšpekcije na kraju samem.
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diplomatskemu osebju prizna po 34. členu Dunajske konvencije
o diplomatskih odnosih;

števila inšpektorjev in pomočnikov inšpektorjev aii drugače ovira
učinkovito izpolnitev namenov inšpekcije na kraju samem,
generalni direktor zadevo preda Izvršilnemu svetu.

(g) članom inšpekcijske skupine se brez plačila carinskih ali z
njimi povezanih dajatev na ozemlje države pogodbenice, v kateri
se opravlja inšpekcija, dovoli vnos predmetov za osebno uporabo,
razen predmetov, katerih uvoz ali izvoz je po zakonu prepovedan
ali nadzorovan s karantenskimi predpisi;

25. Vsakega inšpektorja, vključenega na seznam inšpektorjev in
pomočnikov inšpektorjev, je treba ustrezno usposobiti. Tako
usposabljanje zagotovi Tehnični sekretariat po postopkih,
določenih v Priročniku za delovanje za inšpekcije na kraju samem.
Tehnični sekretariat po dogovoru z državami pogodbenicami
usklajuje program usposabljanja inšpektorjev.

(h) članom inšpekcijske skupine se priznajo enake valutne in
menjalne ugodnosti, kot se priznajo predstavnikom tujih vlad pri
opravljanju začasnih uradnih dolžnosti, in

Privilegiji in imunitete

(i) člani inšpekcijske skupine na ozemlju države pogodbenice, v
kateri se opravlja inšpekcija, ne smejo opravljati nobene poklicne
ali gospodarske dejavnosti za osebno korist.

26. Po sprejetju začetnega seznama inšpektorjev in pomočnikov
inšpektorjev na podlagi določb 18. odstavka ali pozneje
spremenjenega seznama v skladu z 19. odstavkom je vsaka
država pogodbenica zavezana, da v skladu s svojimi
notranjepravnimi postopki in na prošnjo inšpektorja ali pomočnika
inšpektorja izda vizume za večkratni vstop/izstop in/ali tranzit ter
druge potrebne dokumente, ki bodo omogočili inšpektorjem in
pomočnikom inšpektorjev vstop na ozemlje države pogodbenice
in bivanje na njem zgolj z namenom opravljanja inšpekcijskih
dejavnosti. Vsaka država pogodbenica izda potrebne vizume ali
potne listine v ta namen najkasneje 48 ur po prejemu prošnje ali
takoj po prihodu inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod na
ozemlju države pogodbenice. Taki dokumenti morajo veljati toliko
časa, kolikor je potrebno, da lahko inšpektorji in pomočniki
inšpektorjev ostanejo na ozemlju pogodbenice, v kateri se opravlja
inšpekcija, zgolj z namenom opravljanja inšpekcijskih dejavnosti.

28. Pri prehodu čez ozemlje držav pogodbenic, v katerih se ne
opravlja inšpekcija, se članom inšpekcijske skupine priznajo
privilegiji in imunitete, ki jih uživa diplomatsko osebje po 1. odstavku
40. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih.
Dokumentom in korespondenci ter poročilom in vzorcem in
odobreni opremi, ki jo prinašajo, se priznajo privilegiji in imunitete,
določeni v pododstavkih (c) in (d) 27. odstavka.
29. Ne da bi to vplivalo na njihove privilegije in imunitete, morajo
člani inšpekcijske skupine spoštovati zakone in predpise države
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, in se ne smejo
vmešavati v notranje zadeve te države, če to nI v skladu z
inšpekcijskim nalogom. Če država pogodbenica, v kateri se
opravlja inšpekcija, meni, da so bili privilegiji in imunitete, določeni
v tem protokolu, zlorabljeni, se morata država pogodbenica in
generalni direktor posvetovati in ugotoviti, ali je do zlorabe res
prišlo in če je, preprečiti ponovitev take zlorabe.

27. Za učinkovito opravljanje njihovih nalog se članom inšpekcijske
skupine priznajo privilegiji in imunitete, določeni v pododstavkih
(a) do (i). Privilegiji in imunitete se članom inšpekcijske skupine
dajo za namen te pogodbe in ne zaradi osebne koristi
posameznikov. Taki privilegiji in imunitete se jim priznajo za celotno
obdobje od prihoda na ozemlje države pogodbenice, v kateri se
opravlja inšpekcija, do odhoda z njenega ozemlja ter kasneje za
prej izvedena dejanja pri opravljanju njihovih uradnih dolžnosti:

30. Sodni imuniteti članov inšpekcijske skupine pred pristojnimi
organi se lahko generalni direktor odpove v primerih, ko meni, da
bi imuniteta ovirala izvajanje sodne oblasti in da se ji je mogoče
odpovedati, ne da bi to vplivalo na izvajanje določb pogodbe.
Odpoved mora biti izrecna.

(a) članom inšpekcijske skupine se prizna nedotakljivost, ki jo po
29. členu Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18.
aprila 1961 uživa diplomatsko osebje;

31. Opazovalcem se priznajo enaki privilegiji in imunitete kot
članom inšpekcijske skupine po tem poglavju, razen tistih, priznanih
po pododstavku (d) 27. odstavka.

(b) bivalnim in uradnim prostorom, ki jih uporablja inšpekcijska
skupina, ki opravlja inšpekcijske dejavnosti po tej pogodbi, se
priznata nedotakljivost in zaščita, ki se priznava prostorom
diplomatskega osebja po 1. odstavku 30. člena Dunajske
konvencije o diplomatskih odnosih;

Vstopni meini prehodi
32. Vsaka država pogodbenica določi vstopne mejne prehode in
Tehničnemu sekretariatu dostavi potrebne informacije najkasneje
30 dni po dnevu, ko začne pogodba zanjo veljati. Vstopni mejni
prehodi morajo biti določeni tako, da lahko inšpekcijska skupina v
24 urah doseže vsako območje inšpekcije z vsaj enega vstopnega
mejnega prehoda. Kraje vstopnih mejnih prehodov vsem državam
pogodbenicam dostavi Tehnični sekretariat. Vstopne mejne
prehode je mogoče uporabiti tudi kot izstopne mejne prehode.

(c) dokumentom in korespondenci ter poročilom inšpekcijske
skupine se prizna nedotakljivost, ki se prizna vsem dokumentom
in korespondenci diplomatskega osebja po 2. odstavku 30. člena
Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. Inšpekcijska
skupina ima pravico za svoje komuniciranje s Tehničnim
sekretariatom uporabljati kode;

33. Vsaka država pogodbenica lahko spremeni vstopne mejne
prehode z obvestilom Tehničnemu sekretariatu o taki spremembi.
Spremembe začnejo veljati 30 dni po dnevu, koTehnični sekretariat
prejme tako uradno obvestilo, da omogoči ustrezno obveščenost
vseh držav pogodbenic.

(d) vzorci in odobrena oprema, ki jo prinesejo člani inšpekcijske
skupine, so nedotakljivi na podlagi določb te pogodbe in so
oproščeni vseh carinskih dajatev. Nevarni vzorci morajo biti
prepeljani po ustreznih predpisih;
(e) članom inšpekcijske skupine se priznajo imunitete, ki se
diplomatskemu osebju priznajo po 1„ 2. in 3. odstavku 31. člena
Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih;

34. Če Tehnični sekretariat meni, da za pravočasno izvedbo
inšpekcije ni dovolj vstopnih mejnih prehodov ali da bi spremembe
vstopnih mejnih prehodov, ki jih predlaga država pogodbenica,
ovirale pravočasno izvedbo inšpekcij, se mora za rešitev problema
posvetovati s to državo pogodbenico.

(f) članom inšpekcijske skupine, ki opravljajo s pogodbo določene
dejavnosti, se priznava oprostitev dajatev in davkov, ki se
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(e) ocenjeni čas dogodka, ki je sprožil zahtevo, z navedbo
morebitne napake;

Dogovori za uporabo zrakoplovov zunaj voznega reda
35. Če pravočasno potovanje do vstopnega mejnega prehoda z
uporabo rednih letov ni mogoče, lahko inšpekcijska skupina
uporabi zrakoplovov zunaj voznega reda. V 30 dneh po dnevu,
ko pogodba začne veljati za posamezno državo pogodbenico, ta
obvesti Tehnični sekretariat o številki stalnega diplomatskega
dovoljenja za zrakoplove zunaj voznega reda, ki prevažajo
inšpekcijsko skupino in opremo, potrebno za inšpekcijo. Zrakoplov
naj leti po ustaljenih mednarodnih zračnih poteh, ki so dogovorjene
med državo pogodbenico in Tehničnim sekretariatom kot podlaga
za tako diplomatsko dovoljenje.

(f) vse podatke, na katerih temelji zahteva;
(g) osebne podatke predlaganega opazovalca, če je predlagan,
in
(h) rezultate postopka posvetovanja in razjasnjevanja po IV. členu,
ali če je to pomembno, pojasnilo razlogov, zakaj tako posvetovanje
in razjašnjavanje nista bili opravljeni.
Inšpekcijski nalog

Odobrena inšpekcijska oprema

42. Nalog za inšpekcijo na kraju samem vsebuje:

36. Konferenca na prvem zasedanju obravnava in odobri seznam
opreme, ki se uporablja med inšpekcijami na kraju samem. Vsaka
država pogodbenica lahko vloži predloge za vključitev opreme
na seznam. Specifikacije za uporabo opreme, podrobneje
določene v Priročniku za delovanje inšpekcij na kraju samem,
upoštevajo varnost in zaupnost na kraju, na katerem bo taka
oprema verjetno uporabljena.

(a) odločitev Izvršilnega sveta o zahtevi za inšpekcijo na kraju
samem;
(b) ime države pogodbenice ali držav pogodbenic, v katerih naj
bo opravljena inšpekcija, ali navedbo, da je območje inšpekcije ali
njegov del zunaj jurisdikcije ali nadzora katere koli države;

37. Oprema za uporabo med inšpekcijami na kraju samem je
sestavljena iz osnovne opreme za inšpekcijske dejavnosti in
metode, določene v 69. odstavku, in pomožne opreme, potrebne
za učinkovito in pravočasno opravljanje inšpekcij na kraju samem.

(c) kraj in meje območja inšpekcije, vrisane na zemljevidu, po
posvetovanju z državo pogodbenico, ki je inšpekcijo zahtevala,
ob upoštevanju vseh informacij, na katerih je temeljila zahteva, in
vseh drugih razpoložljivih tehničnih informacij;

38. Tehnični sekretariat zagotovi, da so vse vrste odobrene opreme
na voljo za inšpekcije na kraju samem, kadar so potrebne. Kadar
je oprema potrebna za inšpekcijo na kraju samem, Tehnični
sekretariat pravilno potrdi, da je bila oprema umerjena, vzdrževana
in zaščitena. Da bi se državi pogodbenici, v kateri se opravlja
inšpekcija, olajšalo pregledovanje opreme na vstopni mejni prehod,
Tehnični sekretariat zagotovi dokumentacijo in z žigom overi
potrdilo.

(d) načrtovane vrste dejavnosti inšpekcijske skupine na območju
inšpekcije;

39.Za vso stalno nameščeno opremo skrbi Tehnični sekretariat.
Tehnični sekretariat je odgovoren za vzdrževanje in umerjanje
take opreme.

(h) imena članov inšpekcijske skupine;

40. Po potrebi Tehnični sekretariat z državami pogodbenicami
sklene dogovor o zagotavljanju opreme, navedene na seznamu.
Te države pogodbenice so odgovorne za vzdrževanje in umerjanje
take opreme.

(j) seznam opreme, ki naj bo uporabljena na območju inšpekcije.

(e) vstopni mejni prehod, ki ga mora uporabiti inšpekcijska
skupina;
(f) tranzitne ali bazne točke po potrebi;
(g) ime vodje inšpekcijske skupine;

(i) ime predlaganega opazovalca, če je predlagan, in

Če je zaradi odločitve Izvršilnega sveta po 46. do 49. odstavku IV.
člena potrebna sprememba inšpekcijskega naloga, lahko generalni
direktor po potrebi spremeni in dopolni nalog glede na pododstavke
(d), (h) in (j). Generalni direktor o vsaki taki spremembi nemudoma
obvesti državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija.

C. ZAHTEVA ZA INŠPEKCIJO NA KRAJU SAMEM,
INŠPEKCIJSKI NALOG IN URADNO OBVESTILO O
INŠPEKCIJI

Uradno obvestilo o inšpekciji
43.Uradno obvestilo, ki ga generalni direktor pošlje na podlagi 55.
odstavka IV. člena, vsebuje te informacije:

Zahteva za inšpekcijo na kraiu samem
41. Po 37. odstavku IV. člena zahteva za inšpekcijo na kraju
samem vsebuje vsaj najmanj te informacije:

(a) inšpekcijski nalog;
(b) datum in predvideni čas prihoda inšpekcijske skupine na
vstopni mejni prehod;

(a) ocenjene geografske in višinske koordinate kraja dogodka, ki
je sprožil zahtevo, z navedbo morebitne napake;

(c) prevozno sredstvo do vstopnega mejnega prehoda;

(b) predlagane meje območja, ki ga je treba pregledati, vrisane na
zemljevidu ter določene v skladu z 2. in 3. odstavkom;

(d) po potrebi številko stalnega diplomatskega dovoljenja za
zrakoplov zunaj voznega reda, in

(c) državo pogodbenico ali države pogodbenice, v kateri bo
opravljena inšpekcija, ali navedbo, da je območje inšpekcije ali
njegov del zunaj jurisdikcije ali nadzora katere koli države;

(e) seznam vse opreme, za katero generalni direktor zaprosi, da
jo država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, da na
voljo inšpekcijski skupini za uporabo na območju inšpekcije.

(d) verjetno okolje dogodka, ki je sprožil zahtevo;
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44. Država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, potrdi
prejem uradnega obvestila generalnega direktorja najkasneje 12
ur po prejemu.

52. Takoj po prihodu na vstopni mejni prehod ter brez vpliva na
časovno omejitev določeno v 54. odstavku, vodja inšpekcijske
skupine predstavniku države pogodbenice, v kateri bo opravljena
inšpekcija, predloži inšpekcijski nalog in začetni načrt inšpekcije,
ki ga je pripravila inšpekcijska skupina, v katerem so navedene
dejavnosti, ki jih bo opravila. Inšpekcijska skupina mora od
predstavnikov države pogodbenice, v kateri bo opravljena
inšpekcija, dobiti informacije s pomočjo zemljevidov in druge
ustrezne dokumentacije. Obveščanje vključuje pomembne
naravne značilnosti terena: vprašanja varnosti in zaupnosti ter
logistične priprave za inšpekcijo. Država pogodbenica, v kateri
bo opravljena inšpekcija, lahko navede kraje na območju
inšpekcije, ki po njenem mnenju niso povezani z namenom
1
inšpekcije.

D. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI
Vstop na ozemlje države pogodbenice, v kateri bo
opravljena inšpekcija.
do območja inšpekcije
45. Država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija in ki je
bila uradno obveščena o prihodu inšpekcijske skupine, zagotovi
takojšen vstop inšpekcijske skupine na svoje ozemlje.

53. Po predinšpekcijskem obveščanju inšpekcijska skupina po
potrebi spremeni začetni načrt inšpekcije ob upoštevanju vseh
pripomb države pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija.
Spremenjeni načrt inšpekcije mora biti na voljo predstavniku
države pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija.

46. Če je za potovanje do vstopnega mejnega prehoda uporabljen
zrakoplov zunaj voznega reda, Tehnični sekretariat državi
pogodbenici, v kateri bo opravljena inšpekcija, prek pristojnega
državnega organa zagotovi načrt leta zrakoplova od zadnjega
letališča pred vstopom v zračni prostor te države pogodbenice
do vstopnega mejnega prehoda vsaj šest ur pred predvidenim
odhodom s tega letališča Ta načrt se dostavi v skladu s postopki
Mednarodne organizacije civilnega letalstva, ki veljajo za civilne
zrakoplove. Tehnični sekretariat v opombe načrta leta vključi tudi
veljavno številko stalnega diplomatskega dovoljenja in ustrezno
oznako, da gre za inšpekcijski zrakoplov. Če se uporabi vojaški
zrakoplov, mora Tehnični sekretariat vnaprej zaprositi državo
pogodbenico, v kateri bo opravljena inšpekcija, za dovoljenje za
vstop v njen zračni prostor.

54. Država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, stori
vse, kar je v njeni moči, da zagotovi pomoč in varen prevoz
inšpekcijske skupine, odobrene opreme, navedene v 50. in 51
odstavku, ter prtljage od vstopnega mejnega prehoda do območja
inšpekcije najkasneje 36 ur po prihodu na vstopni mejni prehod,
če ni bilo drugače dogovorjeno v okviru časovne omejitve določene
v 57. odstavku.
55. Za potrditev, da območje, kamor je bila prepeljana inšpekcijska
skupina, ustreza območju inšpekcije, določenemu v
inšpekcijskem nalogu, ima inšpekcijska skupina pravico uporabiti
odobreno opremo za določanje položaja. Država pogodbenica, v
kateri bo opravljena inšpekcija, pri tej nalogi pomaga inšpekcijski
skupini.

47 Vsaj tri ure pred predvidenim odhodom inšpekcijske skupine
z zadnjega letališča pred vstopom v zračni prostor države
pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija, mora država
pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, zagotoviti, da je
potrjen načrt leta, ki je bil v skladu s 46. odstavkom dostavljen,
tako da lahko inšpekcijska skupina pride na vstopni mejni prehod
ob predvidenem času prihoda.

E. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ

48. Po potrebi se vodja inšpekcijske skupine in predstavnik države
pogodbenice, v kateri bo opravljena inšpekcija, sporazumeta o
bazni točki in načrtu leta od vstopnega mejnega prehoda do bazne
točke ter po potrebi do območja inšpekcije.

Splošna pravila
56. Inšpekcijska skupina opravlja svoje naloge v skladu z
določbami pogodbe in tega protokola.

49. Država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, po
zahtevah Tehničnega sekretariata zagotovi oziroma uredi
parkiranje, varovanje, servisiranje in gorivo, za zrakoplove
inšpekcijske skupine na vstopnem mejnem prehodu in po potrebi
v bazni točki ter na območju inšpekcije. Za te zrakoplove se ne
plačujejo pristajalne in vzletne takse in podobne pristojbine. Ta
odstavek velja tudi za zrakoplove, uporabljene za prelete med
inšpekcijo na kraju samem.

57. Inšpekcijska skupina začne z inšpekcijskimi dejavnostmi na
območju inšpekcije čim prej, vendar nikoli ne kasneje kot 72 ur po
prihodu na vstopni mejni prehod.

50. Pod pogoji iz 51. odstavka država pogodbenica, v kateri bo
opravljena inšpekcija, ne sme omejevati inšpekcijske skupine pri
vnosu odobrene opreme, ki je v skladu z inšpekcijskim nalogom,
na ozemlje te države pogodbenice ali pri njeni uporabi v skladu z
določbami pogodbe in tega protokola.

59. Če je bila država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija,
po pododstavku (e) 43 odstavka ali med inšpekcijo zaprošena,
da zagotovi inšpekcijski skupini za uporabo na območju inšpekcije
kakršno koli opremo, taki prošnji ugodi, kolikor more.

58. Dejavnosti inšpekcijske skupine morajo biti urejene tako, da
zagotavljajo pravočasno in učinkovito opravljanje njenih nalog in
povzročajo čim manj neprijetnosti državi pogodbenici, v kateri se
opravlja inšpekcija, ter čim manj motenja na območju inšpekcije.

60. Med inšpekcijo na kraju samem ima inšpekcijska skupina

51 Država pogodbenica, v kateri bo opravljena inšpekcija, ima
pravico, ob prisotnosti članov inšpekcijske skupine na vstopnem
mejnem prehodu preveri, ali je bila oprema odobrena in potrjena v
skladu z 38. odstavkom, kar pa ne vpliva na časovno omejitev
določeno v 54. odstavku. Država pogodbenica, v kateri bo
opravljena inšpekcija, lahko izključi opremo, ki ni v skladu z
inšpekcijskim nalogom ali ni bila odobrena in potrjena v skladu z
38. odstavkom.
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(a) pravico, da določi, kako bo potekala inšpekcija skladno z
inšpekcijsko nalogo in ob upoštevanju vseh ukrepov, ki jih je
sprejela država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, v
skladu z določbami o nadzorovanem dostopu;
(b) pravico, da po potrebi spremeni načrt inšpekcije, da bi
zagotovila učinkovito izvedbo inšpekcije;
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Tehničnim sekretariatom. V ta namen lahko ob privolitvi države
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, uporabljajo svojo
pravilno odobreno in potrjeno opremo, če jim država pogodbenica,
v kateri se opravlja inšpekcija, ne zagotovi dostopa do drugih
telekomunikacij.

(c) obveznost, da upošteva priporočila in spremembe načrta
inšpekcije, ki jih predlaga država pogodbenica, v kateri se opravlja
inšpekcija;
(d) pravico, da zahteva razjasnitve v zvrzi z dvoumnostmi, ki se
pojavijo med inšpekcijo;

Opazovalec

(e) obveznost, da uporabi tiste metode, ki so določene v 69.
odstavku, in ne opravlja dejavnosti, ki niso pomembne za namen
inšpekcije. Skupina zbira in dokumentira dejstva, povezana z
namenom inšpekcije, ne sme pa iskati in dokumentirati informacij,
ki z njim očitno niso povezane. Vse zbrano gradivo, za katero se
pozneje ugotovi, da ni pomembno, se vrne državi pogodbenici, v
kateri se opravlja inšpekcija;

63. V skladu z 61. odstavkom IV. člena se država pogodbenica, ki
je zahtevala inšpekcijo, poveže s Tehničnim sekretariatom, da
uskladi prihod opazovalca na isti vstopni mejni prehod ali bazno
točko, kamor je prišla inšpekcijska skupina, v razumnem času
po prihodu inšpekcijske skupine.
64. Opazovalec ima pravico ves čas inšpekcije biti v stiku z
veleposlaništvom države pogodbenice, ki je zahtevala inšpekcijo,
na ozemlju države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija,
oziroma če veleposlaništva ni, s samo državo pogodbenico, ki je
zahtevala inšpekcijo.

(f) obveznost, da upošteva in v svoje poročilo vključi podatke in
razlage o naravi dogodka, ki je sprožil zahtevo, ki ji jih priskrbi
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, iz opazovalnih
omrežij v državi in iz drugih virov;
(g) obveznost, da državi pogodbenici, v kateri se opravlja
inšpekcija, na njeno zahtevo da kopije informacij in podatkov,
zbranih na območju inšpekcije, in

65. Opazovalec ima pravico, da prispe na območje inšpekcije in
ima dostop do območja inšpekcije in na njem, kot ga dovoljuje
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija.

(h) obveznost, da spoštuje zaupnost ter varnostne in zdravstvene
predpise države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija.

66. Opazovalec ima med inšpekcijo pravico dajati priporočila
inšpekcijski skupini.

61. Med inšpekcijo na kraju samem ima država pogodbenica, v
kateri se opravlja inšpekcija, med drugim:

67. Med inšpekcijo inšpekcijska skupina obvešča opazovalca o
opravljanju inšpekcije in ugotovitvah.

(a) pravico, da inšpekcijski skupini kadar koli priporoči morebitno
spremembo načrta inšpekcije;

68. Med inšpekcijo država pogodbenica, v kateri se opravlja
inšpekcija, zagotovi ali uredi za opazovalca vse potrebno, podobno
kot za inšpekcijsko skupino, kot je opisano v 11. odstavku. Vse
stroške, povezane z bivanjem opazovalca na ozemlju države
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, krije država
pogodbenica, ki je zahtevala inšpekcijo.

(b) pravico in obveznost, da zagotovi predstavnika za zvezo z
inšpekcijsko skupino;
(c) pravico, da njeni predstavniki spremljajo inšpekcijsko skupino
med opravljanjem njenih dolžnosti in opazujejo vse inšpekcijske
dejavnosti, ki jih izvaja inšpekcijska skupina. To ne sme zadrževati
ali drugače ovirati inšpekcijske skupine pri opravljanju njenih nalog;

Inšpekcijske dejavnosti in metode

(d) pravico, da zagotovi dodatne informacije in zahteva zbiranje
in dokumentiranje dodatnih dejstev, za katera meni, da so
pomembna za inšpekcijo;

69. Po določbah o nadzorovanem dostopu, zbiranju vzorcev,
ravnanju z njimi in njihovem analiziranju ter o preletih se lahko
opravljajo te dejavnosti in uporabijo te metode:

(e) pravico, da pregleda vse fotografije in meritve kot tudi vzorce
ter zadrži vse fotografije ali njihove dele, na katerih so občutljivi
kraji, ki niso povezani z namenom inšpekcije. Država
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico prejeti
dvojnike vseh fotografij in meritev. Država pogodbenica, v kateri
se opravlja inšpekcija, ima pravico zadržati originalne posnetke
in fotografske izdelke prve generacije ter fotografije ali njihove
dele shraniti pod skupni pečat na svojem ozemlju. Država
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico zagotoviti
lastnega snemalca, ki na zahtevo inšpekcijske skupine posname
fotografije ali videoposnetke. V nasprotnem primeru to nalogo
opravljajo člani inšpekcijske skupine;

(a) ugotavljanje položaja iz zraka in na površju za potrditev mej
območja inšpekcije in določitev koordinat krajev v območju, in to
v podporo inšpekcijskim dejavnostim;

(f) pravico, da zagotovi inšpekcijski skupini iz opazovalnih omrežij
v državi in drugih virov podatke in razlage narave dogodka, ki je
sprožil zahtevo, in

(d) okoljsko vzorčenje in analizo trdnih snovi, tekočin in plinov iz
zraka, na površju in pod njim za ugotavljanje anomalij;

(b) vizualno opazovanje, videosnemanje in fotografiranje ter
mulfispektralno snemanje (vključno z infrardečimi meritvami) na
površju in pod njim ter iz zraka za iskanje anomalij ali ostankov;
(c) merjenje količine radioaktivnosti nad površjem, na njem in pod
njim z opazovanjem sevanja gama in analiz energijskega spektra
iz zraka in na površju ali pod njim za iskanje in prepoznavanje
radioaktivnih anomalij;

(e) pasivno seizmološko opazovanje zakasnelih sunkov za
opredelitev območja iskanja in lažjo določitev narave dogodka;

(g) obveznost, da inšpekcijski skupini priskrbi take razjasnitve,
kot so morda potrebne za razrešitev dvoumnosti, ki se pojavijo
med inšpekcijo.

(f) resonančno seizmometrijo in aktivne seizmične meritve za
iskanje in določanje kraja podzemeljskih anomalij, vključno s
prazninami in zdrobljenimi conami;
(g) magnetno in gravitacijsko terensko kartiranje, georadarji in
meritve električne prevodnosti na površju oziroma iz zraka za
odkrivanje anomalij ali ostankov, in

62. Člani inšpekcijske skupine imajo pravico, da kadar koli med
inšpekcijo na kraju samem vzdržujejo stike med seboj in s
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(h) vrtanje za pridobitev radioaktivnih vzorcev.

(d) ročni fotoaparati.

70. Inšpekcijska skupina ima v skladu s 46. odstavkom IV. člena
25 dni po odobritvi inšpekcije na kraju samem pravico izvajati vse
dejavnosti in uporabljati vse metode, naštete v pododstavkih (a)
do (e) 69. odstavka. Po odobritvi nadaljevanja inšpekcije v skladu
s 47. odstavkom IV. člena ima inšpekcijska skupina pravico izvajati
vse dejavnosti in uporabljati vse metode, naštete v pododstavkih
(a) do (g) 69 odstavka. Inšpekcijska skupina lahko opravi vrtanje
samo po odobritivi Izvršilnega sveta v skladu z 48. odstavkom IV.
člena. Če inšpekcijska skupina zahteva podaljšanje trajanja
inšpekcije po 49. odstavku IV člena, mora v svoji zahtevi navesti,
katere od dejavnosti in metod, naštetih v 69. odstavku, namerava
izvajati, da bi lahko izpolnila svojo nalogo.

80. Za dodatne prelete, opravljene po 73. odstavku, lahko
inšpektorji na zrakoplovu uporabijo prenosno, lahko namestljivo
opremo za:
(a) multispektralno snemanje (vključno z infrardečim);
(b) gamaspektrometrijo in
(c) magnetno terensko kartiranje.
81 .Preleti se opravljajo s sorazmerno počasnimi letali ali helikopterji.
Omogočati morajo širok, neoviran pogled na površje pod seboj.
82. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima
pravico priskrbeti svoj zrakoplov s potrebno opremo v skladu s
tehničnimi zahtevami ustreznega priročnika za delovanje ter
posadko. V nasprotnem primeru zrakoplov zagotovi ali najame
Tehnični sekretariat.

Preleti
71. Inšpekcijska skupina ima med inšpekcijo na kraju samem
pravico preleta nad območjem inšpekcije, da bi inšpekcijski skupini
zagotovila splošen pregled nad območjem inšpekcije, zmanjšala
in optimirala število krajev za inšpekcijo na tleh ter olajšala zbiranje
dokazov z uporabo opreme, navedene v 79. odstavku.

83. Če zrakoplov zagotovi ali najame Tehnični sekretariat, ima
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pravico
pregledati zrakoplov, da se prepriča, ali je opremljen z odobreno
inšpekcijsko opremo. Pregled mora biti opravljen v času,
določenem v 57. odstavku.

72. Prelet se opravi takoj, ko je to praktično mogoče. Prelet čez
območje inšpekcije v celoti ne sme trajati več kot 12 ur.

84. Osebje v zrakoplovu sestavljajo:

73. Dodatne prelete z uporabo opreme, navedene v 79. in 80.
odstavku, je mogoče opraviti, če država pogodbenica, v kateri
se opravlja inšpekcija, s tem soglaša.

%
(a) najmanjše število članov posadke, potrebno za varno
upravljanje zrakoplova;

74. Preleti so omejeni samo na območje inšpekcije.

(b) do štirje člani inšpekcijske skupine;

75. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima
pravico omejiti ali v izjemnih primerih z razumno utemeljitvijo
prepovedati prelete občutljivih krajev, ki niso povezani z namenom
inšpekcije. Omejitve se lahko nanašajo na višino leta, število
preletov in kroženje, trajanje lebdenja, vrsta zrakoplova, število
inšpektorjev v zrakoplovu in na vrsto meritev ali opazovanj. Če
inšpekcijska skupina meni, da omejitve ali prepovedi preleta
občutljivih krajev lahko ovirajo izpolnitev njene naloge, mora država
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, v razumnih mejah
storiti vse, da zagotovi drugačen način inšpekcije.

(c) do dva predstavnika države pogodbenice, v kateri se opravlja
inšpekcija;
(d) opazovalec, če je, in če se država pogodbenica, v kateri se
opravlja inšpekcija, s tem strinja, in
(e) po potrebi prevajalec.
85.Postopki za izvedbo preletov se podrobno določijo v Priročniku
za delovanje za inšpekcije na kraju samem.

76. Preleti se opravljajo v skladu z načrtom leta, pravilno vloženem
in odobrenem po letalskih pravilnikih in predpisih države
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija. Pri vseh poletih je
treba strogo upoštevati predpise o varnosti letenja države
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija.

Nadzorovani dostop
86. Inšpekcijska skupina ima pravico do dostopa v območje
inšpekcije v skladu z določbami pogodbe in tega protokola.

77. Med preleti se pristanki normalno dovolijo le za vmesne
postanke in dotakanje goriva.

87. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi
dostop na območju inšpekcije v skladu s časom, določenim v 57.
odstavku.

78. Preleti se skladno z dejavnostmi, ki jih mora opraviti
inšpekcijska skupina, vidljivostjo kakor tudi z letalskimi in
varnostnimi predpisi države pogodbenice, v kateri se opravlja
inšpekcija, ter njeno pravico zaščititi občutljive informacije, ki niso
povezane z namenom inšpekcije, opravljajo na višinah, ki jih
zahteva inšpekcijska skupina. Preleti se opravljajo do višine največ
1500 m nad površjem.

88. Po 57. odstavku IV. člena in 86. odstavku tega protokola pravice
in obveznosti države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija,
vključujejo:
(a) pravico sprejeti ukrepe za zaščito občutljivih objektov, naprav
in krajev v skladu s tem protokolom;

79. Za prelet, izveden po 71. in 72. odstavku, se lahko na
zrakoplovu uporabi naslednja oprema:

(b) obveznost, da v razumnih mejah stori vse, da zadovolji zahteve
inšpekcijskega naloga na drugačne načine, če je dostop na
območju inšpekcije omejen. Reševanje vprašanj glede enega ali
več vidikov inšpekcije ne sme zadržati ali ovirati inšpekcijske
skupine pri opravljanju inšpekcijskih dejavnosti z drugih vidikov,
in

(a) daljnogled;
(b) pasivna oprema za ugotavljanje položaja;
(c) videokamere in
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95. Inšpekcijski skupini se dovoli vizualno opazovanje vseh odprtih
prostorov v območju z omejenim dostopom z mej tega območja.

(c) pravico do končne odločitve o dostopu inšpekcijske skupine
kamor koli ob upoštevanju njenih obveznosti po pogodbi in po
določbah o nadzorovanem dostopu.

96. Inšpekcijska skupina mora v razumnih mejah storiti vse, da
izpolni inšpekcijski nalogo zunaj določenih območjih z omejenim
dostopom, preden zaprosi za dostop na ta območja. Če
inšpekcijska skupina državi pogodbenici, v kateri se opravlja
inšpekcija, kadar koli jasno dokaže, da potrebnih dejavnosti,
določenih v nalogu, ne bi bilo mogoče opraviti od zunaj in da je
dostop na območje z omejenim dostopom potreben za izpolnitev
naloge, imajo nekateri člani inšpekcijske skupine pravico dobiti
dostop na tako območje za izvedbo določenih nalog. Država
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico zakriti
ali kako drugače zaščititi občutljivo opremo, predmete in material,
ki niso povezani z namenom inšpekcije. Število Inšpektorjev mora
biti najmanjše potrebno za izpolnitev nalog, povezanih z inšpekcijo.
O pogojih in načinih dostopa se pogajata inšpekcijska skupina in
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija.

89. Po pododstavku (b) 57. odstavka IV. člena in pododstavka (a)
88. odstavka tega protokola ima država pogodbenica, v kateri se
opravlja inšpekcija, pravico, da na celotnem območju inšpekcije
zavaruje občutljive objekte, naprave in kraje ter da prepreči
razkritje zaupnih informacij, ki niso povezane z namenom
inšpekcije. Ti ukrepi lahko med drugim vključujejo:
(a) zakritje občutljivih zaslonov, skladišč in opreme;
(b) omejitev meritev aktivnosti radioaktivnih nuklidov in jedrskega
sevanja samo na določanje prisotnosti ali odsotnosti tistih vrst in
energij sevanja, ki so pomembne za namen inšpekcije;
(c) omejitev jemanja in analiziranja vzorcev za ugotavljanje
prisotnosti ali odsotnosti radioaktivnih ali drugih snovi, pomembnih
za namen inšpekcije;

Zbiranje in analiza vzorcev ter ravnanje z njimi

(d) nadzorovanje dostopa do zgradb in drugih objektov v skladu
z 90. in 91. odstavkom, in

97. Ob upoštevanju odstavkov 86 do 96 in 98 do 100 ima
inšpekcijska skupina pravico zbirati in odnašati pomembne vzorce
z območja inšpekcije.

(e) določitev območij z omejenim dostopom v skladu z 92. do 96.
odstavkom.

98. Kadar koli je to mogoče, inšpekcijska skupina analizira vzorce
na kraju samem. Predstavniki države pogodbenice, v kateri se
opravlja inšpekcija, imajo pravico biti prisotni med analiziranjem
vzorcev na kraju samem. Na zahtevo inšpekcijske skupine
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, po
dogovorjenih postopkih zagotovi pomoč za analizo vzorcev na
kraju samem. Inšpekcijska skupina ima pravico prenesti vzorce
za analizo na drugem kraju v laboratorije, ki jih je imenovala
Organizacija, samo če dokaže, da potrebne analize vzorcev ni
mogoče opraviti na kraju samem.

90. Dostop do zgradb in drugih objektov se odloži do odobritve
nadaljevanja inšpekcije na kraju samem v skladu s 47. odstavkom
IV. člena, razen za dostop do zgradb in drugih objektov, ki
pokrivajo vhod v rudnik, druge izkope ali velike jame, ki sicer niso
dostopni. Za take zgradbe in objekte ima inšpekcijska skupina
samo pravico do prehoda, kot ga določi država pogodbenica, v
kateri se opravlja inšpekcija, da bi vstopila v rudnike, jame ali
druge izkope.
91. Če po odobritvi nadaljevanja inšpekcije v skladu s 47.
odstavkom IV. člena inšpekcijska skupina državi pogodbenici, v
kateri se opravlja inšpekcija, jasno dokaže, da je dostop do zgradb
in drugih objektov potreben za izpolnitev inšpekcijskega naloga
in da potrebnih dejavnosti, določenih v nalogu, ne bi bilo mogoče
opraviti od zunaj, ima inšpekcijska skupina pravico dobiti dostop
do takih zgradb ali drugih objektov. Vodja inšpekcijske skupine
zaprosi za dostop do določepe zgradbe ali objekta, pri čemer
navede namen dostopa, točno število inšpektorjev ter načrtovane
dejavnosti. O pogojih in načinu dostopa se pogajata inšpekcijska
skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija.
Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico
omejiti ali v izjemnih primerih in z razumno utemeljitvijo prepovedati
dostop do zgradb in drugih objektov.

99. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima
pravico zadržati dele vseh zbranih vzorcev, kadar se ti analizirajo,
in lahko vzame dvojnike vzorcev.
100. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima
pravico zahtevati, da se vsi neuporabljeni vzorci ali njihovi deli
vrnejo.
101. Imenovani laboratoriji opravljajo kemične in fizikalne analize
vzorcev, prenesenih za analizo na drugem kraju. Podrobnosti
takih analiz so obdelane v Priročniku za delovanje za inšpekcije
na kraju samem.
102. Generalni direktor je prvi odgovoren za varnost, nedotakljivost
in ohranitev vzorcev ter za zagotovitev, da je zaupnost vzorcev,
prenesenih za analizo na drugem kraju, zavarovana. Generalni
direktor to stori po postopkih, vsebovanih v Priročniku za delovanje
za inšpekcije na kraju samem. Generalni direktor v vsakem
primeru:

92. Pri določanju območij z omejenim dostopom po pododstavku
(e) 89. odstavka nobeno tako območje ne sme biti večje od 4 km8.
Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico
določiti do 50 km2 območij z omejenim dostopom. Če je določeno
več kot eno območje z omejenim dostopom, je najmanjša
dovoljena razdalja med temi območji 20 m. Vsako območje z
omejenim dostopom mora imeti jasno določene in dostopne meje.

(a) vzpostavi strog režim glede zbiranja, prevoza in analize
vzorcev ter ravnanja z njimi;

93. Velikost, kraj in meje območij z omejenim dostopom morajo biti
predložene vodji inšpekcijske skupine najkasneje takrat, ko
inšpekcijska skupina želi dostop do kraja, kjer je tako območje z
omejenim dostopom ali njegov del,

(b) potrdi laboratorije, ki so imenovani za opravljanje različnih
vrst analiz;
(c) nadzira standardizacijo opreme in postopkov v imenovanih
laboratorijih ter mobilne opreme in postopkov za analize;

94. Inšpekcijska skupina ima pravico namestiti opremo in opraviti
druge potrebne ukrepe za izvedbo inšpekcije do mej območij z
omejenim dostopom.
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(d) nadzira kontrolo kakovosti in splošnih standardov v zvezi s
potrditvijo laboratorijev ter mobilne opreme in postopkov in
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(e) med imenovanimi laboratoriji izbere tiste, ki bodo opravili
analize ali druge naloge v zvezi s posameznimi preiskavami.

je bila opravljena inšpekcija, sopodpiše ta dokument. Sestanek
mora biti končan v 24 urah po končani inšpekciji.

103. Kadar je treba opraviti analizo na drugem kraju, se vzorci
analizirajo v vsaj dveh imenovanih laboratorijih. Tehnični sekretariat
zagotovi hitro izvedbo analiz. Za vzorce poskrbi Tehnični
sekretariat, vse neuporabljene vzorce ali njihove dele pa je treba
vrniti Tehničnemu sekretariatu.

Odhod
110. Po dokončanju poinšpekcijskih postopkov inšpekcijska
skupina in opazovalec čim prej zapustita območje države
pogodbenice, v kateri je bila opravljena inšpekcija. Država
pogodbenica, v kateri je bila opravljena inšpekcija, naredi vse,
kar je v njeni moči, da zagotovi pomoč in varno pot inšpekcijske
skupine, njene prtljage in opreme do izstopnega mejnega prehoda.
Če se država pogodbenica, v kateri je bila opravljena inšpekcija,
in inšpekcijska skupina ne dogovorita drugače, je izstopni mejni
prehod isti kot vstopni mejni prehod.
#

104.Tehnični sekretariat zbere in ovrednoti izsledke laboratorijskih
analiz vzorcev, pomembnih za namen inšpekcije. Po 63. odstavku
IV. člena generalni direktor rezultate nemudoma dostavi državi
pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, zaradi pripomb in
nato Izvršilnemu svetu in vsem drugim državam pogodbenicam
ter vključi podrobne informacije o opremi in metodologiji, ki so jo
uporabili imenovani laboratoriji.
Opravljanje inšpekcij na območjih zunai jurisdikcije ali
nadzora katere koli države

III. DEL

105. V primeru inšpekcij na kraju samem na območju zunaj
jurisdikcije ali nadzora katere koli države se generalni direktor
posvetuje z ustreznimi državami pogodbenicami in dogovori o
tranzitnih ali baznih točkah, da bi olajšal hiter prihod inšpekcijske
skupine na območje inšpekcije.

UKREPI ZA KREPITEV ZAUPANJA
1. Po 68. odstavku IV. člena lahko vsaka država pogodbenica
prostovoljno pošlje Tehničnemu sekretariatu uradno obvestilo o
vsaki kemični eksploziji z uporabljenim razstrelivom z eksplozivno
močjo, enakovredno 300 tonam TNT ali več v eni eksploziji kjer
koli na njenem ozemlju ali na kraju pod njeno jurisdikcijo ali
nadzorom. Po možnosti naj bo tako uradno obvestilo poslano
vnaprej. Obvestilo naj vsebuje podrobnosti o kraju, času, količini
in vrsti uporabljenega razstreliva kakor tudi o konfiguraciji in
namenu eksplozije.

106. Države pogodbenice, na ozemlju katerih so tranzitne ali
bazne točke, čim bolj pomagajo pri lažji izvedbi inšpekcije, vključno
s prevozom inšpekcijske skupine, njene prtljage in opreme na
območje inšpekcije kot tudi z zagotavljanjem primernih pogojev,
kot je navedeno v 11. odstavku. Organizacija državam
pogodbenicam, ki pomagajo pri inšpekciji, povrne vse nastale
stroške.

2. Države pogodbenice prostovoljno v čim krajšem času po
začetku veljavnosti pogodbe Tehničnemu sekretariatu zagotovijo
ter nato v letnih presledkih dopolnjujejo podatke o uporabi vseh
drugih kemičnih eksplozij z ekvivalentno močjo, večjo od 300 ton
TNT v državi. Države pogodbenice naj predvsem sporočijo:

107. Če Izvršilni svet to odobri, se lahko generalni direktor z
državami pogodbenicami pogodi o stalni ureditvi za olajšanje
pomoči v primeru inšpekcije na kraju samem na območju zunaj
jurisdikcije ali nadzora katere koli države.

(a) zemljepisno lego krajev eksplozij;

108.' Če je ena ali več držav pogodbenic izvedla preiskavo
dvoumnega dogodka na območju zunaj jurisdikcije ali nadzora
katere koli države, preden je bila vložena zahteva za inšpekcijo
na kraju samem na tem območju, lah((o Izvršilni svet pri svoji
razpravi po IV. členu upošteva tudi izsledke teh preiskav.

(b) vrsto dejavnosti, zaradi katerih pride do eksplozij, ter splošne
značilnosti in pogostost takih eksplozij;
(c) druge pomembne podrobnosti, če so na voljo, in
pomagajo Tehničnemu sekretariatu pri razjasnjevanju izvorov
takih dogodkov, ki jih je zaznal Mednarodni opazovalni sistem.

Poinšpekciiski postopki

3. Država pogodbenica lahko prostovoljno in na obojestransko
sprejemljivi podlagi povabi predstavnike Tehničnega sekretariata
ali drugih držav pogodbenic, da obiščejo kraje na njenem ozemlju,
navedene v 1. in 2. odstavku.

109. Po končani inšpekciji se inšpekcijska skupina sestane s
predstavniki države pogodbenice, v kateri je bila opravljena
inšpekcija, da pregledajo predhodne ugotovitve inšpekcijske
skupine in razjasnijo vse dvoumnosti. Inšpekcijska skupina da
predstavniku države pogodbenice, v kateri je bila opravljena
inšpekcija, svoje predhodne ugotovitve v pisni standardizirani
obliki skupaj s seznamom vzorcev in drugega gradiva, ki so bili z
območja inšpekcije vzeti po 98. odstavku. Dokument podpiše
vodja inšpekcijske skupine. Kot potrditev, da je seznanjen z
vsebino dokumenta, tudi predstavnik države pogodbenice, v kateri
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4. Zaradi umerjanja Mednarodnega opazovalnega sistema se
lahko države pogodbenice povežejo s Tehničnim sekretariatom
za izvedbo kemičnih eksplozij za umerjanje ali za zagotovitev
ustreznih informacij o načrtovanih kemičnih eksplozijah v druge
namene.
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PRILOGA 1 K PROTOKOLU
Preglednica 1-A Seznam seizmoloških postaj, ki sestavljajo osnovno omrežje
Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

PLCA
Paso Flores

40,7 J

70,6 Z

3 -C

Avstralija

WRA
Warramunaa. NT

19.9 J

134.3 V

v mreži

Avstralija

ASAR
Alice Springs. NT

23.7 J

133.9 V

v mreži

4.

Avstralija

31.9 J

141.6 V

3-C

5.

Avstralija

STKA
Stephens Creek. SA
MAW
Mawson. Antarktika

67.6 J

62.9 V

3-C

6.

Bolivija

16,3 J

68.1 Z

3 -C

7.

Brazilija

LPA2
La Paz
BDFB
Brasilia

15.6 J

48.0 Z

3 -C

8.

Kanada

50,2 S

95.9 Z

3 -C

9.

Kanada

62,5 S

114.6 Z

v mreži

10.

Kanada

54.8 S

66,8 Z

3 -C

11.

Centralnoafriška
republika

ULMC
Lac du Bonnet. Man.
YKAC
Yello\vknife. N.W.T.
SCH
Schefferville.
Quebec
BGCA
Banuui

05,2 S

18.4 V

3 -C

12.

Kitajska

HA1
Hailar

49,3 S

119.7 V

3-C > v
mreži

13.

Kitajska

LZH
L.anzhou

36.1 S

103,8 V

3-C > v
mreži

14.

Kolumbija

XSA
E1 Rosal

04,9 S

74.3 Z

3-C

15.

Slonokoščena obala

DBIC
Dimbroko

06,7 S

04.9 Z

3-C

16.

Egipt

LXEG
Luxor

26.0 S

33,0 V

v mreži

17.

Finska

FINES
Lahti

61,4 S

26.1 V

v mreži

18.

Francija'

PPT
Tahiti

17,6 J

149,6 Z

3-C

19.

Nemčija

GEC2
Frevune
. .r,m i ■ v

48.9 S

13.7 V

v mreži

1.

Država, odgovorna
za postajo
Argentina
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20.

Država, odgovorna
7.a postajo
bo določeno

Kraj

v
Širina

Dolžina

Vrsta
bo določeno

bo določeno

bo
določeno

TUR
Teheran

35,8 S

bo
določeno
51,4 V

MJAR
Matsushiro

36.5 S

138,2 V

v mreži

MAK
Makanchi

46,8 S

82,0 V

v mreži

KMDO
Kiliniambogo

01.1 J

37.2 V

3 -C

JAVM
Javhlant

48.0 S

106,8 V

3-C > v
mreži

nova zmogljivost

bo
določeno
60.8 S

bo
določeno
10,8 V

3-C > v
mreži
v mreži

22.

Iran, Islamska
republika
Japonska

23.

Kazahstan

24.

Kenija

25.

Mongolija

26.

Niger

27.

Norveška

NAO
Hamar

28.

Norveška

69.5 S

25,5 V

v mreži

29.

Pakistan

33,7 S

73,3 V

v rrneži

30.

Paragvaj

26.3 J

57,3 Z

3-C

31.

Koreja

37,5 S

127,9 V

v mreži

32.

Ruska federacija

ARAO
Karasjok
PRPK
Pari
C PUP
Villa Florida
KSRS
Wonju
KBZ
Khabaz

43,7 S

42,9 V

3-C

j j.

Ruska federacija

ZAL
Zalesovo

53.9 S

84,8 V

3-C > v
mreži

34.

Ruska federacija

NR1
Norilsk

69,0 S

88,0 V

3-C

35.

Ruska federacija

PDY
Peleduv

59.6 S

112,6 V

3-C > v
mreži

36.

Ruska federacija

PET
PetropavlovskKamčatskiv

53,1 S

157,8 V

3-C > v
mreži

37.

Ruska federacija

USK
Ussurivsk

44,2 S

132.0 V

38.

Saudova Arabija

nova zmogljivost

bo
določeno

bo
določeno

3-C > v
mreži
v mreži

39.

Južna Afrika

BOSA
Boshof

28,6 J

25.6 V

3-C

40.

Španija

ESDC
Sonseca

39,7 S

04.0 Z

v mreži

21.
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42.

za postajo
Tunizija

43.

Turčija

Kraj

Širina

Dolžina

THA
Thala

35.6 S

08,7 V

BRTR
Belbashi

39,9 S

32.8 V

v mreži

37,9 S

58,1 V

v mreži

50,4 S

29.1 V

v mreži

29.3 S

103,7 Z

v mreži

38,4 S

118,2 Z

v mreži

Mreža je odvisna od
premestitve pri
Keskinu.
GEYT
Alibeck
A KAS G
Malin

Vrsta
i
O

Država, odgovorna

{

44.

T urkmenistan

45.

Ukrajina

46.

Združene države
Amerike

47.

Združene države
Amerike

LJTX
Lajitas. TX
MNV
Mina, NV

48.

Združene države
Amerike

PIWY
Pinedale. WY

42,8 S

109,6 7.

v mreži

49.

Združene države
Amerike

F.LAK
Eielson. AK

64,8 S

146,9 Z

v mreži

50.

Združene države
Amerike

VNDA
Vanda. Antarktika

77,5 J

161,9 V

3-C

Legenda: 3-C > v mreži: pomeni, da lahko ta naprava začne delovati v Mednarodnem opazovalnem
sistemu kot trikomponentna postaja in ho kasneje izpopolnjena v mrežo.
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Preglednica 1-B

Seznam seizmoloških postaj, ki sestavljajo pomožno omrežje
Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

CFA
Coronel Fontana

31,6 J

68,2 Z

3 -C

1

Država, odgovorna
za postajo
Argentina

-)

Argentina

55,0 J

68.0 Z

3 -C

-s
J

USHA
Ushuaia

Armenija

GNI
Garni

40,1 S

44.7 V

3 -C

4

Avstralija

CTA
Charters Towers.
QLD

20,1 J

146.3 V

3 -C

S

Avstralija

FITZ
Fitzrov Crossing,
WA

18,1 J

125,6 V

3 -C

6

Avstralija

NWAO
Narrogin, WA

32.9 J

117,2 V

3 -C

7

Bangladeš

22,4 S

91,8 V

3 -C

8

Bolivija

CHT
Chittagong
SIV
San Ienacio

16,0 J

61,1 Z

3 -C

9

Bocvana

LBTB
Lobatse

25,0 J

25.6 V

3 - C

10

Brazilija

0.7 J

60,0 Z

3 -C

11

Brazilija

PTGA
Pitinga
RGNB
Rio Grande do Norte

6,9 J

37,0 Z

3 -C

12

Kanada

FRB
Iqaluit.N.W.T

63.7 S

68,5 Z

3 -C

13

Kanada

DLBC
Dease Lake, B.C.

58,4 S

130,0 Z

3 -C

14

Kanada

44,8 S

79,1 Z

3 - C

15

Kanada

SADO
Sadowa, Ont.
BBB
Bella Bella, B.C.

52.2 S

128,1 Z

3 -C

16

Kanada

MBC
Mould Bav. N.VV.T.

76.2 S

119,4 Z

3 -C

17

Kanada

INK
Inu vik. N.W.T.

68,3 S

133,5 Z

3 -C

18

Čile

RPN
Velikonočni otok

27.2 J

109,4 Z

3 -C

19

Cile

LVC
Limon Verde

22,6 J

68,9 Z

3 -C
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v
Širina

Dolžina

Vrsta

BJT
Baijiatuan

40,0 S

116.2 V

3 -C

Kraj

20

Država, odgovorna
za postajo
Kitajska

21

Kitajska

KMI
Kunmina

25,2 S

102.8 V

3 -C

22

Kitajska

SSE
Sheshan

31.1 S

121,2 V

3 -C

23

Kitajska

XAN
Xi

34.0 S

108.9 V

3 -C

24

Cookovi otoki

RAR
Rarotoniza

21,1 J

159,8 Z

3 -C

25

Kostarika

JTS
Las Juntas de
Abangares

10,3 S

85.0 Z

3 -C

26

Češka republika

V RAC
Vranov

49,3 S

16,6 V

3 -C

27

Danska

SFJ
Srndre Slrfmfjord.
Grenlandija

67.0 S

50,6 Z

3 -C

28

Džibuti

ATD
Arta Tunnel

11.5 S

42,9 V

3 -C

29

Egipt

KEG
Kottamva

29.9 S

31.8 V

3 - C

30

Etiopija

F URI
Furi

8,9 S

38,7 V

3 -C

31

Fidži

MSVF
Monasavu, Viti Levu

17,8 J

178,1 V

3 -C

32

Francija

NOUC
Port Laguerre, Nova
Kaledonija

22,1 J

166.3 V

3 -C

33

Francija

KOG
Kourou, Francoska
Gvajana

5,2 S

52.7 Z

3 - C

34

Gabon

BAMB
Bambav

1.7 J

13.6 V

3 - C

35

Nemčija;Južna
Afrika

71,7 J

2.9 Z

3 - C

IDI
Anogia. Kreta

35.3 S

24,9 V

3 -C

RDG
Rabir

15,0 S

90.5 Z

3 -C

64,8 S

21.3 Z

3 -C

36

Grčija

37

Gvatemala

38

Islandija
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SANAE Station.
Antarktika

BORG
Borsarnes
■ V mrn+mm mmm mmmm-m
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—j
Država, odgovorna
za postajo
39

bo določeno

40

Indonezija

41

Indonezija

42

Indonezija

43

Kraj
bo določeno

Širina

i Dolžina
1
bo
bo
določeno določeno

—r-r
Vrsta

bo določeno

PACI
Cibinonc. Java Barat
JAY
Javapura. Irian Java
SWI
Sorong. Irian Java

6.5 J

107,0 V

3-C

2.5 J

i 140.7 V

3 -C

0.9 J

131,3 V

3 -C

Indonezija

PSI
Parapat. Sumatra

2,7 S

98.9 V

3 -C

44

Indonezija

KAPI
Kappang, Sulavvesi
Selatan

5,0 J

119.8 V

3 -C

45

Indonezija

10.2 J

123.6 V

3 -C

46

Iran, Islamska
republika

30,3 S

57.1 V

3-C

47

Iran. Islamska
republika

31,9S

49.3 V

3 -C

48

Izrael

29,8 S

34.9 V

3 -C

49

Izrael

KUG
Kupang. Nusa
Tenggara Timur
KRM
Kerman
MSN
Masjed-e-Solevman
MBII
F.ilath
PARD
P aro d

32.6 S

35,3 V

v mreži

50

Italija

ENAS
Enna. Sicilija

37,5 S

14,3 V

3 -C

51

Japonska

33.1 S

130.9 V

3-C

52

Japonska

JNU
Oh i ta. Kjušu
JOW
Kuniaami. Okinavva

26.8 S

128.3 V

3 -C

53

Japonska

JHJ
Hachijojima. Otočje
Izu

33.1 S

139,8 V

3-C

54

Japonska

JKA
Kamikavva-asahi,
llokaido

44,1 S

142.6 V

3 -C

55

Japonska

JCJ
Chichijima.
0<iasawara

27,1 S .

142.2 V

3 -C

56

Jordanija

32,5 S

37,6 V

3 -C

53,1 S

70.3 V

v mreži

i

_L

Ashqof
! 57

7. julij 1999

Kazahstan

BRVK
Borovove
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■ Država, odgovorna
j za postajo

Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

58

Kazahstan

KUR.K
Kurchatov

50,7 S

78.6 V

v mreži

59

Kazahstan

AKTO
Aktvubinsk

50,4 S

58,0 V

3 - C

60

Kirgizistan

AAK
Ala - Archa

42,6 S

74.5 V

3 -C

61

Madagaskar

18,9 J

47,6 V

,.c

62

Mali

14,5 S

4.0 Z

3 -C

63

Mehika

20.2 S

88.3 Z

3 -C

64

Mehika

TAN
Antananarivo
KOWA
Kowa
TEYM
Tepich, Jukatan
TUVM
Tuzandepeti,
Veracruz

18.0 S

94,4 Z

3-C

65

Mehika

24,2 S

110.2 Z

3 -C

66

Maroko

LPBM
La Paz. Baja
California Sur
MDT
Midelt

32.8 S

4,6 Z

3 -C

67

Nam i bij a

TSUM
Tsumeb

19.1 J

17,4 V

3 -C

68

Nepal

EVN
Everest

28,0 S

86.8 V

3 -C

69

Nova Zelandija

EWZ
F.revvhon. Južni otok

43,5 J

170.9 V

3 -C

70

Nova Zelandija

RAO
Raoulov otok

29,2 J

177,9 Z

3 - C

71

Nova Zelandija

URZ
Urewera, Severni
otok

38,3 J

177,1 V

3 -C

72

Norveška

SPITS
Spitsbergi

78.2 S

16.4 V

v mreži

73

Norveška

JMI
Jan Maven

70,9 S

8.7 Z

3 - C

74

Oman

WSAR
Wadi Sarin

23.0 S

58.0 V

3 -C

75

Papua Nova Gvineja

P MG
Port Moresbv

9,4 J

147.2 V

3 -C

76

Papua Nova Gvineja

BA1L
Bialla

5,3 J

151,1 V

3 -C

77

Peru

CAJP
Cajamarca

7,0 J

78.0 Z

3 - C

96
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Država, odgovornii
za postajo
Peru

Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

NNA
Nana
DAV

12,0 J

76.8 Z

3 -C

79

Filipini

7,1 S

125,6 V

3 -C

80

Filipini

14,1 S

120,9 V

3 -C

81

Romunija

MLR
Muntele Rosu

45.5 S

25.9 V

3 - C

82

Ruska federacija

KIRV
Kirov

58.6 S

49.4 V

3 -C

83

Ruska federacija

KIVO
Kislovodsk

44.0 S

42.7 V

v mreži

84

Ruska federacija

OBN
Obninsk

55.1 S

36.6 V

3 -C

85

Ruska federacija

56.4 S

58.6 V

3 -C

86

Ruska federacija

ARU
A rti
SEY
Sevmchan

62,9 S

152.4 V

3 -C

87

Ruska federacija

TLY
Talava

51,7 S

103.6 V

3 -C

88

Ruska federacija

62,0 S

129,7 V

3 -C

89

Ruska federacija

90

Ruska federacija

9]

Ruska federacija

YAK
Jakutsk
URG
Urgal
BIL
Bilibino
TIXI
Tiksi

92

Ruska federacija

93

Davao. Mindanao
TGY
Tanavtav. Luzon

i
51.1 S

132,3 V

3 -C

68.0 S

166,4 V

3 -C

71.6 S

128,9 V

3 -C

YSS
Južno-Sahalinsk

47,0 S

142.8 V

3 -C

Ruska federacija

MA2
Magadan

59,6 S

150,8 V

3-C

94

Ruska federacija

ZIL
Zilim

53,9 S

57,0 V

3 -C

95

Samoa

AF1
Afiamalu

13,9 J

171,8 Z

3 -C

96

Saudova Arabija

RAYN
Ar Ravn

23,6 S

45,6 V

3 -C

97

Senegal

MBO
M bo ur

14.4 S

17,0 Z

3 -C

98

Salomonovi otoki

HNR
Honiara,
Guadalcanal

9,4 J

160,0 V

3 - C

7. julij 1999
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Država, odgovorna
za postajo

Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

100

Srilanka

coc
Colombo

6.9 S

79.9 V

3 - C

I0l

Švedska

HFS
H agi o rs

60.1 S

13,7 V

v mreži

102

Švica

46.8 S

9.8 V

3 -C

103

Uganda

0.4 J

30,4 V

3 - C

104

Združeno kraljestvo

DAVOS
Davos
MBRU
Mbarara
F.KA
F.skdalemuir

55.3 S

3,2 Z

v mreži

105

Združene države
Amerike

GUMO
Guam. Marianski
otoki

13.6 S

144,9 V

3 -C

106

Združene države
Amerike

64,8 J

64.1 Z

3 -C

107

Združene države
Amerike

35.7 S

83.8 Z

3-C

108

Združene države
Amerike
Združene države
Amerike

PMSA
Palmer Station,
Antarktika
TKI.
Tuckaleechee
Caverns, TN
PFCA
Pirion Fiat. CA

33,6 S

116.5 Z

3 -C

YBH
Yreka, CA

41.7 S

122.7 Z

3 -C

K.DC
Otok Kodiak. AK
ALQ
Albuquerque. NM

57.8 S

152.5 Z

3 -C

35.0 S

106.5 Z

3 -C

ATT U
Otok Attu. AK

52,8 S

172.7 V

3 -C

40,7 S

115.2 Z

3 - C

109
no

Združene države
Amerike

lil

Združene države
Amerike

112

Združene države
Amerike
Združene države
Amerike

113
114

Združene države
Amerike

ELK
F.lko. NV
SPA
Južni pol. Antarktika

115

Združene države
Amerike

NEW
Nevvport. WA

48.3 S

117.1 Z

116

Združene države
Amerike

SJG
San Juan. PR

18.1 S

66,2 Z

117

Venezuela

SDV
Santo Dominso

8.9 S

70.6 Z

118

Venezuela

PCRV
Puerto la Cru/.

10.2 S

64,6 Z

3-C

119

Zambija

LSZ
Lusaka

15.3 J

28.2 V

3 -C
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90.0 J

i
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3 -C

3 -C
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Preglednica 2-A Seznam postaj za radioaktivne nuklide
Država, odgovorna
za postajo
Argentina

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
i

Kraj

Širina

Dolžina

Buenos Aires

34.0 J
24.0 J

58.0 Z
65.0 Z

Argentina

Salta

Argentina
Avstralija

Bariloche
Melboume. VIC

41.1 J

71.3 Z

37.5 J

Avstralija
Avstralija

Mavvson. Antarktika
To\vnsville. QLD

67.6 J
19.2 J

144.6 V
62.5 V
146.8 V

Avstralija
Avstralija
Avstralija

Otok Macquarie
Kokosovi otoki

54.0 J

159.0 V

Darvvin. NT

12.0 J
12.4 J

97.0 V
130.7 V

Avstralija
Brazilija

Perth. WA
Rio de Janeiro

31.9 J
22.5 J

116.0 V
43.1 Z

Brazilija
Kamerun

Recife
Douala

8.0 J
4.2 S

35.0 Z
9.9 V

49>S
74.7 S

123.2 Z

62.5 S

94.9 Z
114.5 Z

.. 47.0 S
53.1 J

53.0 Z
70.6 Z

Kanada

15

Kanada

Vancouver. B.C.
Resolute. N.W.T.

16
17

Kanada
Kanada

Yellowkniie. N.W.T.
St. John's. N.L.

18
19

Čile
Čile

20

Kitajska

21

Kitajska

22

Kitajska
Cookovi otoki

23
24

Punta Arenas
Hanga Roa,
Velikonočni otok

27.1 J

108.4 Z

Peking
I.anzhou

39.9 S

116.2 V

35.8 S

103.3 V

Guangzhou

23.0 S
21.2 J

113.3 V

Rarotonga

159,8 Z

Ekvador

Isla San Cristobal.
Otočje Galapaeos

1,0 J

89.2 Z

25
26

Etiopija
Fidži

Filtu
Nadi

5,5 S
18.0 J

177,5 V

27

Francija

Papeete. Tahiti

17.0 J

150.0 Z

28

Francija

Pointe-a-Pitre.
Guadeloupe

17.0 S

62.0 Z

Francija

Reunion

21.1 J

55.6 V

30

Francija

Port-aux-Francais.
Kerguelen

49.0 J

70,0 V

i 31

Francija

Cavenne, Francoska
Gvajana

5.0 S

52.0 Z

32

Francija

Dumont d'Urville.
Antarktika

66,0 J

140.0 V

i ^3

Nemčija

Schauinsland/
Freiburg

47,9 S

7,9 V

29

'
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42.7 V
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34

Država, odgovorna
za postajo
Islandija

35

bo določeno

36

Iran, Islamska
republika

37

Japonska

38
39

Japonska
Kiribati

40
41

Kuvajt
Libija

42
! 43

Malezija
Mavretanija

!44
45

Mehika
Mongolija

46
47

Nova Zelandija
Nova Zelandija

48
49
50

Nigerija
Norveška
Panama

51
52

Papua Nova Gvineja
Filipini

53

Portugalska

54
55

Ruska federacija
Ruska federacija

56
57

Ruska federacija
Ruska federacija

58

Ruska federacija

59
60

Ruska federacija
Ruska federacija

61

Ruska federacija

62

Južna Afrika

63
64

Švedska
Tanzanija

65

Tajska

66

Kraj

Širina

Dolžina

Revkjavik
bo določeno

64.4 S

21.9 Z

bo
določeno

bo
določeno

Teheran

35.0 S

52.0 V

Okina\va
Takasaki. Gunma

26.5 S

127.9 V

36,3 S
2.0 S

139,0 V
157.0 Z

29.0 S
32.5 S

48,0 V

2.6 S
18.0 S

101.5 V

Kiritimati
Kuwait Citv
Misratah
Kuala Lumpur
Nouakcholt
Baja Califomia

28.0 S

Ulan-Bator
Otok Chatham

47.5 S
44,0 J

Kaitaia
Bilma

35.1 J
18.0 S

Spitsberai
Panama Citv
New Hanover

78.2 S
8.9 S

15.0 V
17.0 Z
113,0 Z
107.0 V
176.5 Z
173.3 V
13.0 V
16,4 V

3.0 J
14.5 S

79.6 Z
150.0 V
121.0 V

37,4 S

25.4 Z

58.6 S

49,4 V

Norilsk
Peleduv

69.0 S
59.6 S

88.0 V

Bilibino
Ussurivsk

68,0 S
43.7 S

Zalesovo

53,9 S

84.8 V

PetropavlovskKamčatskiv

53,1 S

158.8 V

Dubna
Otok Marion

56.7 S

Stockholm

59,4 S

37.3 V
37.0 V
18.0 V

Quezon Citv
Ponta Delgada. Sao
Miguel. Azori
Kirov

46,5 J

112.6 V
166.4 V
131.9 V

Dar es Saiaam

6.0 J

Banckok

13.8 S

39.0 V
100.5 V

Združeno kraljestvo

BIOT/Arhipelag
Chagos

7.0 J

72.0 V

67

Združeno kraljestvo

6.0 Z

Združeno kraljestvo

Sveta Helena
Tristan da Cunha
Hallev. Antarktika

16.0 J

68
69

Združeno kraljestvo

101

37.0 J

12.3 Z

76.0 J

28.0 Z

t
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Država, odgovorna
za postajo

Kraj

Širina

Dolžina

70

Združene države
Amerike

Sacramento. CA

38,7 S

121,4 Z

71

Združene države
Amerike
Združene države
Amerike

Sand Point, AK

55.0 S

160,0 Z

Melbourne. FL

28,3 S

80,6 Z

73

Združene države
Amerike

Palmer Station,
Antarktika

64,5 J

64,0 Z

75

Združene države
Amerike
Združene države
Amerike

Charlottesville. V A

38,0 S

78.0 Z

Salehaket, Ak

64,4 S

147,1 Z

77

Združene države
Amerike

Otok Wake

19,3 S

166,6 V

78

Združene države
Amerike

Otočje Midway

28.0 S

177.0 Z

79

Združene države
Amerike

Oahu, HI

21.5 S

158.0 Z

80

Združene države
Amerike

Upi, Guam

13,7 S

144,9 V

72

76
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Preglednica 2-B

Se/nam laboratorijev za radioaktivne nuklide

Država,
odgovorna za
laboratorij

Ime in kraj laboratorija

l

Argentina

National Board of Nuclear Regulation
Buenos Aires

2

Avstralija

Australian Radiation Laboratory
Melboume. VIC

->
j

Avstrija

Austnan Research Center
Seibersdorf

4

Brazilija

Institute of Radiation Protection and Dosimetrv
Rio de J<meiro

5

Kanada

Health Canada
Ottavva. Ont.

6

Kitajska

7

Finska

Pekinc
Centre for Radiation and Nuclear Safetv
Helsinki

8

Francija

9

Izrael

10

Italija

11

Japonska

12

Nova Zelandija

13

Ruska federacija

14

Južna Afrika

15

Združeno
kraljestvo

16

Združene
Amerike

7. julij 1999

Atomic Energy Commision
Montlherv
Soreq Nuclear Research Centre
Yavne
Laboratorv ofthe National Agency for the Protection of the
Environment
Rim
Japan Atomic Energv Research Institute
Tokai, Ibaraki
National Radiation Laboratory
Christchurch
Central Radiation Control Laboratory. Ministrv of Defence
Special Verification Service
Moskva
Atomic Energy Corporation
Pelindaba
A\VE Blacknest
Chilton
države

McClellan Central Laboratories
Sacramento. CA
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Preglednica 3

Seznam hidroakustičnih postaj

l

Država, odgovorna
za postajo
Avstralija

-)

Kanada

*\
J

C i le

4
5

Francija

6
7

Mehika
Portugalska

8

Združeno kraljestvo

9

Združeno kraljestvo
Združene države
Amerike
Združene države
.Amerike

10
11

Francija
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Kraj

Širina

Dolžina

Vrsta

Cape
I.eeuwin. WA
Otočje kraljice
Charlotte. B.C.
Otok Juan
Fernandez

34,4 J

115,1 V

h i dro fonska

53,3 S

132,5 Z

T-fazna

33,7 J

78,8 Z

hidro fonska

Otočje Crozet
Guadeloupe

46.5 J

52.2 V

hidro fonska

16.3 S

61,1 Z

Otok Clarion

18.2S
39,3 S

114.6 Z
31,3 Z
72,4 V

T-fazna
T-fazna
hidrofonska

8.0 J

12.5 Z
14,4 Z

T-fazna
hidrofonska

19.3 S

166,6 V

hidrofonska

Flores
BIOT/Arhipelag
Chacos
Tri stan da Cunha
Ascension
Otok Wake

104

7.3 J
37.2 J

T-fazna
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Preglednica 4 Seznam infrazvočnih postaj

l
7

Država, odgovorna
za postajo
Argentina
Argentina

3

Avstralija

Daviš Base.
Antarktika

4
5

Avstralija

Narrosin. WA

32.9 J

Avstralija
Avstralija

Hobart. TAS
Kokosovi otoki

42.1 J

117.2 V !
147.2 V 1

Avstralija
Bolivija

\Varramunea. NT
L a Paz

12,3 J
19.9 J

97.0 V i
134.3 V |

16.3 J

68.1 Z

j

15.6 J

48.0 Z
95.9 Z

!
i

24.0 Z
18.4 V

j

6
7
i 8
9
10
11
12
1

13
14

Brazilija
Kanada
Kapverdski otoki
Centralnoafriška
republika
Čile
Čile

16

Cile
Čile

17

Slonokoščena obala

18
19

Danska
Džibuti

20

Ekvador

21
i")

Francija

23
24

Francija

25
1 26
27

15
i

Širina

Dolžina

Faso Flores

40.7 J
55.0 J
68.4 J

70.6 Z

Ushuaia

Brasilia
Lac du Bonnet. Man.
Kapverdski otoki
Bangui

50.2 S
16.0 S
5.2 S

68.0 Z
77.6 V

Velikonočni otok
Otok Juan Fernandez

27.0 J
33.8 J

109.2 W j
80,7 W !

Beijing

116.0 V

Kunmine

40,0 S
25.0 S

Dimabokro
Dundas. Grenlandija
Džibuti
Otočje Galapagos

6.7 S
76.5 S
11.3 S
0.0 S

4.9 Z
68,7 Z
43.5 V

102.8 V
!
|

91.7 Z !
140.0 Z i

Otočje Marquesas
Port Laguerre. Nova
Kaledonija

10.0 J
22.1 J

Kerguelen
Tahiti

49.2 J

69.1 V

17.6 J

149.6 Z i

Francija

Kourou. Francoska
Gvajana

5,2 S

52,7 Z

;

Nemčija
Nemčija

Frevuna

48.9 S

Georg von
Neumaver.
Antarktika

13,7 V
8.4 Z

;

70.6 J

bo določeno

bo
določeno

bo
določeno j

Francija

Francija

166.3 V i

28

bo določeno

29

Iran

Teheran

35.7 S

51.4 V

30

Japonska

Tsukuba

36.0 S

31
32

Kazahstan

Aktvubinsk

50.4 S

140.1 v !
58.0 V j

Kilimanbogo

1.3 J
18.8 J

jj
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Kraj

Kenija
Madagaskar

Antananarivo

105

36.8 V

!

47.5 V

!
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Država, odgovorna
za postajo

Kraj

Širina

Dolžina

Javhlant
Tsumeb

48,0 S
19,1 J

106.8 V
176.5 Z
70,3 V

34

Mongolija

35

Nami bij a

36

Nova Zelandija

Otok Chatham

44.0 J

38
39

Pakistan

Rahimvar Khan
Palau

28,2 S
7.5 S

40
41

Papua Nova Gvineja
Paragvaj

Rabaul
Villa Florida

26,3 J

57.3 Z

42
43

Portugalska
Ruska federacja

Azori
Dubna

37.8 S
56.7 S

25.5 Z
37.3 V

44

Ruska federacija

PeropavlovskiCamčatskiv

53.1 S

158,8 V

45

Ussurivsk

43.7 S

131.9 V

46

Ruska federacija
Ruska federacija

Zalesovo

Južna Afrika

25.4 V

48
49

Tunizija
Združeno kraljestvo

Boshof
Thala
Tristan de Cunha

53,9 S
28,6 J

84.8 V

47

35.6 S
37.0 J

12.3 Z

50
51

Združeno kraljestvo
Združeno kraljestvo

Ascension
Bermuda

8.0 J
32,0 S

52

Združeno kraljestvo

BIOT/Arhipelag
Chagos

5.0 J

14.3 Z
64.5 Z
72.0 V

53

Združene države
Amerike

Eielson, AK

64,8 S

146,9 Z

54

Združene
Amerike
Združene
Amerike
Združene
Amerike
Združene
Amerike

države

Siple Station,
Antarktika

75,5 J

83,6 Z

države

Windless Bight,
Antarktika

77,5 J

161,8 V

države

Nevvport. WA

48,3 S

117,1 Z

države

Pinon Fiat, CA

33,6 S

116,5 Z

58

Združene države
Amerike

Otočje Midvvav

28.1 S

177,2 Z

59

Združene države
Amerike

Havvaii, HI

19,6 S

155.3 Z

60

Združene države
Amerike

Otok Wake

19,3 S

166.6 V

55
56
57
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Falau
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4,1 J

17.4 V

134.5 V
152,1 V I

8,7 V
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PRILOGA 2 K PROTOKOLU

3. Za dogodke, ki so jih zaznale hidroakustične postaje
Mednarodnega opazovalnega sistema, je mogoče med drugim
uporabiti naslednje parametre:

Seznam opisnih parametrov Mednarodnega
podatkovnega središča za standardno presojo
dogodkov

frekvenčno sestavo signala vključno z mejnimi frekvencami,
širokopasovno energijo in povprečno srednjo frekvenco in
pasovno širino;
frekvenčno odvisno trajanje signalov;
spektralno razmerje; in
znaki mehurčnopulznih signalov in zakasnitev.

1. Merila Mednarodnega podatkovnega središča za standardno
presojo dogodkov temeljijo na standardnih opisnih parametrih za
dogodke, določenih med kombinirano obdelavo podatkov iz vseh
opazovalnih metod v Mednarodnem opazovalnem sistemu. Pri
standardni presoji dogodkov naj se uporabljajo merila svetovne
in dodatne presoje, da se upoštevajo razlike med zemljepisnimi
območji, kadar je to primerno.

4. Za dogodke, ki so jih zaznale infrazvočne postaje Mednarodnega
opazovalnega sistema, je mogoče med drugim uporabiti naslednje
parametre:

2. Za dogodke, ki so jih zaznale seizmološke postaje
Mednarodnega opazovalnega sistema, je mogoče med drugim
uporabiti naslednje parametre:

-

kraj dogodka;
globina dogodka;
razmerje magnitud površinskega in prostorskega valovanja;
frekvenčno sestavo signala;
spektralno razmerje faz;
razgibanost signala;
prvi premik pri P-valu;
žariščni mehanizem;
relativno jakost seizmičnih faz;
primerjalne meritve z drugimi dogodki ali skupinami dogodkov
in
regionalne diskriminante, kjer je to primerno.

5. Za dogodke, ki so jih zaznale postaje za radioaktivne nuklide
Mednarodnega opazovalnega sistema, je mogoče med drugim
uporabiti naslednje parametre:
-

3.člen

koncentracijo naravnih in umetnih radioaktivnih nuklidov;
koncentracijo posebnih cepitvenih in aktivacijskih produktov
zunaj običajnih opazovalnih vrednosti in
razmerja posebnih cepitvenih in aktivacijskih produktov.

.

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za okolje in prostor Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
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frekvenčno sestavo in razpršenost signala;
trajanje signala; in
maksimalno amplitudo.

4.čien

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

Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (pogodba) je bila
sprejeta na Generalni skupščini Organizacije združenih narodov
10. septembra 1996, Republika Slovenija pa je pogodbo podpisala
24. septembra 1996. Doslej je pogodbo podpisalo 152 držav od
tega jo je 34 ratificiralo. Pogodba bo postala veljavna, ko bo
instrumente o ratifikaciji predložilo 44 držav, ki so poimensko
navedene v pogodbi. Gre za države članice Konference o
razorožitvi in za države, ki imajo jedrsko orožje, od katerih je
doslej pogodbo podpisalo 41, ratificiralo pa 17. V kolikor v treh
letih po sprejemu pogodbe le-te ne bo ratificiralo zadostno število
držav (44) pogodba predvideva, da se skliče posebna konferenca,
ki bo dala smernice za nadaljnjo uveljavitev pogodbe. Glede na
trenutno nezadostno število ratifikacij bo tako taka konferenca
sklicana letos v oktobru.

iz njih se zbirajo in vrednotijo pri Organizaciji, kjer je organiziran
t.i. Mednarodni podatkovni center, ki da te podatke na razpolago
pogodbenicam. Tudi center je trenutno še v razvojni fazi, intenzivno
pa že potekajo izobraževalni tečaji za prevzem podatkov, njihovo
obdelavo in posredovanje le-teh državam pogodbenicam.
Organizacija bo tudi opravila v primeru suma da je bila opravljena
jedrska eksplozija inšpekcijo na kraju samem. Slovenija zaradi
geografske lege ne bo imela nobene opazovalnice. Za prehodno
obdobje do veljavnosti pogodbe je v funkciji Organizacije formirana
Pripravljalna komisija s sedežem na Dunaju, ki že ima status
mednarodne organizacije in ki je že vzpostavila pretežni del
opazovalne mreže in že zbira in vrednoti podatke.
Financiranje delovanja Pripravljalne komisije in kasneje
Organizacije, je urejeno proporcionalno s prispevkom držav za
članstvo v Organizaciji združenih narodov. Prispevek Slovenije
za Pripravljalno komisijo znaša okoli 40.000 USD za leto 1999. Za
izvajanje pogodbe bodo za Republiko Slovenijo nastale nove
finančne obveznosti. Gre predvsem za udeležbo na sestankih
na Dunaju (nekajkrat letno) in za dodatno delovno mesto na Upravi
RS za jedrsko varnost za spremljanje dogodkov in poročanje o
delu Organizacije ter izvajanje drugih pristojnosti, vežanih na status nacionalne kontaktne točke s CTBTO.

Pogodba sodi v sklop prizadevanj mednarodne skupnosti, da
prepreči nadaljnje širjenje jedrskega orožja in tako smiselno
dopolnjuje Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, ki se izvaja
preko sporazumov o varovanju (Safeguards). Njen osnovni
namen je prepovedati poskuse z jedrskim orožjem oziroma z
jedrskimi eksplozivnimi napravami po vsem svetu. Države
pogodbenice se z ratifikacijo zavežejo, da ne bodo testirale
jedrskih orožij na svojem ozemlju in ozemlju pod njeno jurisdikcijo
ter da ne bodo sodelovale pri takšnih dejavnostih v drugih državah.
Države pogodbenice bodo imele pravico da vložijo zahtevo, da
se v primeru utemeljenega suma na kraju samem preveri ali je
katera država pogodbenica izvedla jedrsko eksplozijo.

Ratifikacija pogodbe in članstvo Slovenije v Organizaciji je
pomembno z vidika prispevka k neširjenju jedrskega orožja, ki
mu posvečajo članice Evropske unije in vse pridružene članice
velik pomen in je zato pomembna zaradi vključevanja Slovenije v
Evropsko unijo. Do sedaj je izmed EU članic pogodbo ratificiralo
že 11 držav, izmed pridruženih pa tudi že Slovaška republika in
Češka republika. Ratifikacija pogodbe je obenem pogoj za
udeležbo na predvideni oktoberski konfernci.

Države pogodbenice ustanovijo Organizacijo pogodbe o celoviti
prepovedi jedrskih poskusov (Organizacija - v angleškem
izvirniku Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
■ CTBTO) s sedežem v Republiki Avstriji. Osnovna naloga
Organizacije je vzpostavitev in vzdrževanje mreže merilnih postaj,
s katerimi je mogoče zaznati jedrske eksplozije. Opazovalnice
(seizmične, hidroakustične, ultrazvočne in aerosolne) so
enakomerno razporejene po vsem svetu v približno 90 različnih
državah. Sistem je trenutno še v izgradnji, trenutno pa že deluje
preko 60 merilnih postaj od skupaj preko 320 predvidenih. Podatki

V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah pogodbo
ratificira Državni zbor Republike Slovenije z zakonom.
Ratifikacija ne narekuje sprejema novih oziroma spremembe
veljavnih predpisov.

»i
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

HELENSKE

VZAJEMNEM

ZAŠČITI

MED

SLOVENIJE

REPUBLIKE

SPODBUJANJU

INVESTICIJ

IN

0

IN

(BGRSZI)

- EPA 868 - II -

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO HELENSKE
REPUBLIKE O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI
INVESTICIJ,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj:
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
17.6.1999

ZAKON

O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO HELENSKE
REPUBLIKE O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI INVESTICIJ

1. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o
vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij, podpisan v Atenah 29. maja 1997.

2. člen

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*

*

Besedilo sporazuma v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za

zunanje zadeve Republike Slovenije.
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SPORAZUM

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

VIADO HELENSKE REPUBLIKE

O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI INVESTICIJ
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Helenske republike, v nadaljevanju pogodbenici, sta se

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje v skupno korist obeh držav na dolgoročni podlagi,

ker je njun cilj ust\>ariti ugodne razmere za investicije investitorjev ene pogodbenice na
ozemlju druge pogodbenice,

ob spoznanju, da bosta spodbujanje in zaščita investicij na podlagi tega sporazuma spodbujala
pobudo na tem področju,

dogovorili, kot sledi:

1. člen
Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma:
1.

Izraz "investicija" pomeni vsako vrsto premoženja, investiranega v skladu z
zakonodajo pogodbenice, na katere ozemlju je investicija izvedena, in vključuje zlasti,
vendar ne izključno:
a)

premičnine in nepremične in kakršne koli druge stvarne pravice, kot so
služnost, pravica do uživanja, hipoteke, pravice do zaplembe ali zastave,

b)

lastniške deleže v družbi in delnice ter zadollnice družbe in kakršno koli drugo
obliko udeležbe v družbi, kot tudi obveznice,

c)

terjatve do denarja ali katere koli pravice do pogodbenih storitev, ki imajo
gospodarsko vrednost in so povezane z investicijo,

d)

pravice intelektualne in industrijske lastnine,

e)

koncesije, podeljene z zakonom ali s pogodbo, vključno s koncesijami za
iskanje, obdelovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov.

/

Morebitna sprememba oblike, v kateri so bile investicije izvedene, ne učinkuje na
njihovo naravo kot investicije, če je taka sprememba v skladu z zakonodajo
pogodbenice, na katere ozemlju je bila investicija izvedena.
2.

Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinaša investicija in vključuje še zlasti, vendar
ne izključno, dobičke, obresti, kapitalske dobičke, dividende, licenčnim, pristojbine in
drug zakonit dohodek.
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3.

Izraz "investitor" v zvezi z eno ali drugo pogodbenico pomeni:

4.

a)

fizične osebe, ki imajo državljanstvo te pogodbenice v skladu z njenimi zakoni,

b)

pravne osebe ali druge subjekte, vključno z druibami, korporacijami,
poslovnimi združenji in partnerstvi, ki so ustanovljene ali organizirane po
zakonih te pogodbenice in dejansko iz\'ajajo gospodarske dejavnosti na ozemlju
te iste pogodbenice.

Izraz, "ozemlje" pomeni za eno ali drugo pogodbenico ozemlje pod njeno suverenostjo,
vključno s teritorialnim morjem s podmorskimi območji, nad katerimi ta pogodbenica
v skladu z mednarodnim pravom izvaja suverene pravice ali sodno pristojnost
2. člen
Spodbujanje in zaščita investicij

1.

Vsaka pogodbenica v skladu s s\'ojo zakonodajo na svojem ozemlju spodbuja in
dopušča investicije investitorjev druge pogodbenice.

2.

Investicije investitorjev ene pogodbenice so vedno deletne poštenega in pravičnega
obravnavanja in uživajo popolno zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice.
Vsaka pogodbenica zagotavlja, da investitorjem druge pogodbenice na noben način ne
bo škodovala pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju investicij ali
razpolaganju z njimi z neupravičenimi ali diskriminacijskimi ukrepi

3.

Dohodek od investicij in dohodek, ki izhaja iz reinvesticij, uživata enako zaščito kot
začetne investicije.

4.

Vsaka pogodbenica spoštuje kakršno koli drugo obveznost, ki jo je morda pre\>zela v
zvezi Z investicijami investitorjev druge pogodbenice.
3. člen
Obravnavanje investicij

L

Vsaka pogodbenica zagotavlja investicijam, ki so jih na njenem ozemlju izvedli
investitorji druge pogodbenice, obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga
priznava im>esticijam svojih lastnih investitorje\' ali investicijam investitorjev katere koli
tretje države, kar je pač ugodnejše.

2.

Vsaka pogodbenica investitorjem druge pogodbenice glede upra\'ljanja, vzdrževanja,
uporabe, uživanja investicij ali razpolaganja z njimi na njenem ozemlju priznava
obravnai'artje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga priznava si'ojim lastnim
investitorjem ali investitorjem katere koli tretje države, kar je pač ugodnejše.

3.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne razlagajo, kot da obvezujejo eno
pogodbenico, da zagotovi investitorjem druge pogodbenice ugodnosti obravnavanja,
preferenc ali privilegijev, ki izhajajo iz:
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a)

njene udelelbe v kateri koli obstoječi ali prihodnji carinski uniji, gospodarski
uniji, sporazumu o regionalnem gospodarskem povezovanju ali podobnem
mednarodnem sporazumu ali

b)

katerega koli mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki se v celoti ali v
glavnem nanaša na obdavčenje.
•i. člen
Razlastitev

1.

Investicije investitorjerv ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice ne smejo biti
predmet razlastitve, nacionalizacije ali drugih ukrepov z enakimi učinki, kot jih imata
razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju "razlastitev"), razen če je tak ukrep
sprejet v javnem interesu, v skladu z zakonskim postopkom na nediskriminacijski
podlagi in proti plačilu takojšnjega, ustreznega in učinkovitega nadomestila. Tako
nadomestilo se izračuna na podlagi trine vrednosti zadevne investicije, tik preden je
bil ukrep dejansko sprejet ali splošno znan, kar koli se zgodi preje, vključuje obresti
od dneva razlastitve do dneva plačila po komercialni obrestni meri in je prosto
prenosljivo v prosto zamenljivi valutu

2.

Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, če pogodbenica razlasti
premolenje drulbe, ki je ustanovljena po veljavnih zakonih na katerem koli delu
njenega lastnega ozemlja in na katerem imajo investitorji druge pogodbenice svoje
lastniške delete.
S. člen
Nadomestilo za izgube

1.

Investitorjem ene pogodbenice, katerih investicije na ozemlju druge pogodbenice so
utrpele izgube zaradi vojne ali drugega oborolenega spopada, izrednega stanja v
drlavi, državljanskih nemirov ali drugih podobnih dogodkov na ozemlju druge
pogodbenice, ta druga pogodbenica zago(o\n glede vzpostavitve prejšnjega stanja,
odškodnine, nadomestila ali druge poravnave nič manj ugodno obravnavanje, kot ga
zagotavlja svojim lastnim investitorjem ali investitorjem tretje države, kar koli je pač
ugodnejše. Taka plačila se opravijo brez odlašanja in so prosto prenosljiva v prosto
zamenljivi valuti.

2.

Da ne bo v škodo določilu 1. odstavka tega člena, je investitorjem ene pogodbenice, ki
v kakršnih koli razmerah iz tega odstavka utrpijo izgube na ozemlju druge
pogodbenice zaradi:
a)

zaplembe, celotne ali delne svoje investicije, s strani njihovih sil ali oblasti
druge pogodbenice, ali

b)

uničenja svoje celotne ali delne investicije s strani sil ali oblasti te druge
pogodbenice, ki ni bilo potrebno zaradi nujnosti razmer,

zagotovljeno povračilo ali nadomestilo, ki bo v obeh primerih takojšnje, ustrezno in
učinkovito.
poročevalec, št. 51

114

7. julij 1999

6. člen
Prenosi
1.

Vsaka pogodbenica investitorjem druge pogodbenice zagotavlja neomejen prenos
investicije ali njenega dohodka po izpolnitvi kakršne koli finančne obveznosti, ki se
nanaša na investicijo.
Prenosi se izvedejo brez odlašanja v prosto zamenljivi valuti po trinem menjalnem
tečaju, ki velja na dan prenosa.

2.

Ti prenosi vključujejo še zlasti, vendar ne izključno:
a)

kapital in dodatne zneske za vzdrievanje ali povečanje investicije,

b)

dobiček, obresti, dividende in druge tekoče dohodke,

c)

sredstva za odplačilo posojil,

d)

licenčnine in honorarje,

e)

dohodek od celotne ali delne prodaje ali likvidacije investicije,

f)

nadomestilo iz 4. in 5. člena,

g)

neporabljene zasluike in druga denarna nadomestila osebja, zaposlenega iz
tujine v zvezi z investicijo investitorja druge pogodbenice.
7. člen
Subrogacija

1.

Če so investicije investitorja ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice
zavarovane pred nekomercialnimi tveganji na podlagi jamska, potem druga
pogodbenica prizna vsako subrogacijo zavarovalca v pravice tega investitorja v skladu
s pogoji tega zavarovanja brez poseganja v praince investitorja po 9. členu tega
sporazuma.

2.

Zavarovalec ni upravičen do uresniče\'anja kakršnih koli pravic, razen tistih, do
katerih bi bil upra\'ičen investitor.

3.

Spori med pogodbenico in zavarovalcem se rešujejo v skladu z določbami 9. člena tega
sporazuma.
8. člen
Reše\'anje sporov med pogodbenicama

J.
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2.

Če spora ni mogoče tako rešiti v šestih mesecih od začetka pogajanj, se spor na
zahtevo ene ali druge pogodbenice predloii arbitražnemu senatu.

3.

Ad hoc arbitražni senat se sestavi na naslednji način: vsaka pogodbenica imenuje
enega člana senata in ta di-a člana se dogovorita o drtavljanu tretje driave kot
predsedniku senata. Člana senata se imenujeta v dveh mesecih, predsednik pa v štirih
mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica obvestila drugo pogodbenico, da namerava
predložiti spor pred arbitražni senat.

4.

Ce potrebna imenovanja niso bila izvedena v rokih, navedenih v tretjem odstavku tega
člena, lahko ena ali druga pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi
predsednika Meddržavnega sodišča, da opra\'i potrebna imenovanja. Če je predsednik
sodišča dria\'ljan ene od pogodbenic ali da iz kakršnega koli razloga ne more opraviti
te naloge, se povabi podpredsednik - oziroma čeje tudi on državljan ene od pogodbenic
ali iz kakršnega koli razloga tudi ne more opra\iti te naloge - pa po funkciji naslednji
najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi
potrebna imenovanja.

5.

Arbitražni senat odloča na podlagi spoštovanja zakona, vključno še zlasti tega
sporazuma in drugih ustreznih sporazunuiv med pogodbenicama, ter splošno
priznanih pravil in načel mednarodnega prava.

6.

Arbitražni senat sam določa svoj poslovnik, razen če se pogodbenici ne dogovorita
drugače. Arbitražni senat odloča z večinskim glasovanjem. Njegova odločite\' je
dokončna in za\'ezujoča za obe pogodbenici.

7.

Vsaka pogodbenica krije stroške člana, ki ga je imenovala, in stroške svojih
predstavnikov. Pogodbenici krijeta stroške za predsednika in tudi druge stroške v
enakih deležih. Razsodišče pa lahko v svoji odločitvi določi, da mora ena od
pogodbenic kriti večji delež stroškov in ta razsodba je zavezujoča za obe pogodbenici

9. člen
Reševanje sporov med investitorjem in pogodbenico

1.

Spore med investitorjem ene pogodbenice in drugo pogodbenico, ki se nanašajo na po
tem sporazumu prevzete obveznosti druge pogodbenice v zyezi z investicijo, sprti strani
po možnosti rešujeta sporazumno.

2.

Če teh sporov ni mogoče rešiti v šestih mesecih od dne, ko je ena ali druga stran
zahtevala sporazumo rešitev spora, lahko zadevni investitor predloži spor bodisi
pristojnim sodiščem pogodbenice, na ozemlju katere je bila investicija izvedena, ali
mednarodni arbitraži.
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3.

Če se spor predloži mednarodni arbitrali, lahko zadevni investitor predloži spor bodisi:
a)

Mednarodnemu centru za reše\'anje investicijskih sporov, ki je bil ustanovljen
v skladu s Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med drŽavami in
državljani drugih držav, ki je bila na voljo za podpis v Washingtonu D. C. 18.
marca 1965, v arbitražo ali spravo, ali

b)

ad hoc razsodišču, ustanovljenemu v skladu c arbitrairtimi pravili Komisije
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNC1TRAL).

4.

Arbitraino sodišče odloča o sporu v skladu z določbami tega sporazuma in ustreznimi
pravili in načeli mednarodnega prava. Odločbe arbitraže so dokončne in zavezujoče
za obe sprti strani Vsaka pogodbenica brez odlašanja izvrši vsako tako odločbo v
skladu z domačim pravom

5.

Pogodbenici, vpleteni v spor, med arbitražnim postopkom ali izvršitvijo odločbe ne
vložita ugovora, da je investitor druge pogodbenice prejel nadomestilo v skladu s
pogodbo o zavarovanju za celotno ali delno škodo.

10. člen
Uporaba drugih pravil

Če zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obveznosti po mednarodnem pravu, ki že
obstajajo ali se po sklenitvi tega sporazuma vzpostavijo med pogodbenicama poleg tega
sporazuma, vsebujejo bodisi sploštw ali posebno pravilo, ki priznava investicijam investitorjev
druge pogodbenice ugodnejše obra\'navanje, kot ga določa ta sporazum, to pravilo v obsegu,
v katerem je ugodnejše, prevlada nad tem sporazumom.

11. člen
Pos\'etovanja

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o kakršni koli zadevi, ki vpliva na iz\'ajanje
tega sporazuma. Do pos\'etovanj pride na predlog ene od pogodbenic v kraju in v času, ki je
dogovorjen po diplomatski poti

12. člen
Uporaba

Ta sporazum se uporablja za obstoječe investicije, ki so jilt pred začetkom njegove veljavnosti
investitorji ene pogodbenice izvedli na ozemlju druge pogodbenice v skladu ztakonodajo te
druge pogodbenice.
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13. člen
Začetek veljavnosti - trajanje - prenehanje veljavnosti

1.

Ta sporazum začne veljati trideset dni po dnevu, ko sta si pogodbenici izmenjali pisna
uradna obvestila, s katerima druga drugo obveščata, da so zaključeni postopki, ki so
po njunih zakonih za to potrebni Veljaven ostane deset let od tega datuma.

Z

Če nobena od pogodbenic vsaj eno leto pred potekom veljavnosti ne da uradnega
obvestila o prenehanju veljavnosti, se ta sporazum nato tiho podaljša za nadaljnja
desetletna obdobja, pri čemer si vsaka pogodbenica pridriuje pravico, da odpove
sporazum z obvestilom vsaj eno leto pred dnevom izteka tekočega obdobja veljavnosti
sporazuma.

3.

Za investicije pred dnem prenehanja veljavnosti tega sporazuma, ostanejo predhodni
Členi v veljavi nadaljnjih deset let od tega dneva.

Sestavljeno v dveh izvodih v
dne
slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

v

V primeru razlik prevlada angleško besedilo.

ZA VLADO
HELENSKE REPUBLIKE

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Alexandros Baltas l.r.

Vojka Ravbar l.r.
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3-člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

4. člen

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o vzajemnem
spodbujanju in zaščiti investicij, ki ga jc za Vlado Republike Slovenije podpisala državna
sekretarka v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, gospa mag. Vojka Ravbar, za Vlado
Helenske republike pa namestnik ministra za narodno gospodarstvo, gospod Alexandros
Baltas, je bil podpisan v Atenah, dne 29. maja 1997, v slovenskem, grškem in angleškem
jeziku.
Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij je recipročen, bilateralen akt, ki ga
sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in
zagotavljanja pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic.
V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala
odvisna od zakonodaje pogodbenice, na teritoriju katere je investicija izvršena, medtem ko je
tretma že izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga pogodbenici vsaka
na svojem teritoriju zagotavljata domačim investicijam, oziroma po načelu največjih
ugodnosti investicijam iz tretjih držav.
V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze pogodbenic, kot so
zagotavljanje transfera vloženega kapitala in dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in
izplačilo odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, ki bi
posledično imeli enake učinke, ler ureditev reševanja sporov. Poleg običajnega načina
reševanja sporov med pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med investitorjem
ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.
Sporazum je sklenjen za dobo deset let in se tiho podaljšuje za nadaljnja desetletna obdobja,
razen čc ga eno leto pred iztekom veljavnosti vsakokratnega obdobja katera od pogodbenic
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način, kot je predvideno s
sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še nadaljnjih deset let po datumu njegovega
prenehanja za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma.
Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ratificira Državni zbor Republike
Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo obstoječih oziroma izdaje novih
predpisov.
Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev.
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Poročilo

K

PREDLOGU

PRORAČUNA

ZA

LETO

ZAKLJUČNEGA

REPUBLIKE

1996

RAČUNA

SLOVENIJE

(RZ96)

EPA 768 - II -

V uvodu je predsednik odbora najprej opozoril, da je del gradiva
(nanaša se na obrazložitev porabe na Ministrstvu za obrambo,
Slovenski obveščevalno varnostni agenciji in realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil) zaupne narave. Predlagal je,
da tega dela ne bi obravnavali, saj bi sicer morali sejo zapreti za
javnost. Povedal je tudi, da bo odbor realizacijo razvojnih
programov obrambnih sil in porabo na Ministrstvu za obrambo
obravnaval na eni od naslednjih sej kot posebno točko dnevnega
reda. Takrat bo navedeno gradivo služilo kot del gradiva za
razpravo. Prisotni člani odbora so se s tem predlogom strinjali.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ
Številka: 411-01/99-57/1
Ljubljana, 22.6.1999
Na podlagi 136. in drugega odstavka 227. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ kot matično delovno telo
naslednje

Predstavnica Ministrstva za finance je nato na kratko
predstavila zaključni račun proračuna za leto 1996. Proračun za
leto 1996 je bil sprejet januarja 1996, med letom pa je bil sprejet
tudi rebalans proračuna. Povedala je, da je Ministrstvo za finance
predlog zaključnega računa najprej predložilo v revizijo
računskemu sodišču, šele po opravljeni reviziji pa ga je predložilo
v potrditev vladi, ta pa ga je posredovala v obravnavo in potrditev
državnemu zboru. Navedla je nekatere pomembnejše številke iz
zaključnega računa (celotni prihodki 624 milijard SIT, odhodki 608
milijard SIT, presežek 16 milijard SIT; najetih je bilo za 44 milijard
SIT novih kreditov, odplačanih pa dobrih 49 milijard SIT). Glede
revizije zaključnega računa proračuna je povedala, da je računsko
sodišče podalo na računovodski izkaz pozitivno mnenje, na
izvajanje proračuna pa mnenje s pridržkom. Pojasnila je, da so na
Ministrstvu za finance večino nepravilnosti, ki jih jim očita revizijsko
poročilo že odpravili s sistemskimi spremembami, nekatere pa
bodo odpravili z novimi zakoni, ki se pripravljajo oziroma so že v
razpravi (zakon o izvrševanju proračuna, zakon o javnih financah,
zakon o računovodstvu...).

POROČILO
k predlogu zaključnega računa
proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (RZ96)
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na svoji 25.
seji, 10. junija 1999, kot matično delovno telo obravnaval predlog
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996,
ki ga je Državnemu zboru posredovala v obravnavo in sprejem
Vlada Republike Slovenije.
člani odbora so za razpravo prejeli naslednja gradiva:
predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije
za leto 1996,
del obrazložitve zaupne narave
poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji
proračuna Republike Slovenije za leto 1996.
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Članica Računskega sodišča, pristojna za nadzor državnega
proračuna, je povedala, da so zaključni račun proračuna za leto
1996 revidirali na podoben način kot zaključna računa za leti
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bi morala država bolj vestno izterjevati sredstva, ki jih namenja
za subsidiarno plačilo kreditov. Odbor je tudi soglašal, da je
potrebno od Ministrstva za finance pridobiti podatke o tem, koliko
garancij je bilo vnovčenih - po letih odobritve garancije.

1994 in 1995. Povedala je, da so mnenje s pridržkom za
izvrševanje proračuna podali zaradi nepravilnosti pri posameznih
uporabnikih.
Poseben problem, ki so ga ugotovili, pa je, da se med letom veliko
sredstev preliva med postavkami in celo med uporabniki. Za to
ima sicer vlada podlago v vsakoletnem zakonu o izvrševanju
proračuna, ki taka prelivanja pod določenimi pogoji dopušča,
vseeno pa to pomeni, da je izvršitev proračuna drugačna od
proračuna kakršnega sprejmejo poslanci v državnem zboru.
Odstopanja so nastajala tudi še po sprejetem rebalansu proračuna.
Na računskem sodišču menijo, da bi morali možnost takih
odstopanj zakonsko omejiti.

Glede revizije zaključnega računa proračuna v naslednjih letih so
člani odbora podprli zamisel o tem, da bi bila revizija obsežnejša
in bi zajela tudi posamezne proračunske uporabnike, ne pa le
samih izkazov zaključnega računa.
Po razpravi je Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ
sprejel naslednje
SKLEPE:

Naslednji problem, ki ga je članica računskega sodišča navedla
je, da se sredstva tekoče proračunske rezerve ne uporabljajo
striktno za namene, za katere naj bi se ta rezerva uporabljala.

1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ se je seznanil
s predlogom zaključnega računa proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 - vključno s poročilom Računskega sodišča Republike
Slovenije o reviziji proračuna Republike Slovenije za leto 1996 - in
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ga uvrsti na
dnevni red ene od naslednjih rednih sej.

Opozorila je tudi, da je veliko število jamstev, ki jih država daje
posameznim pravnim osebam za najem kreditov, kasneje zaradi
odplačilne nezmožnosti kreditojemalcev vnovčeno iz proračuna.
Ob tem pa je posebej zaskrbljujoče, da velik tel teh vnovčenj
kasneje ni izterjan od kreditojemalcev.

2. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 228. člena
poslovnika Državnega zbora po obravnavi predloga zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996 sprejme
naslednji

Povedala je še, da so v revizijo zaključnega računa proračuna za
leto 1996 vključene tudi ugotovitve iz revizij posameznih
proračunskih uporabnikov. Za leto 1996 je to le 15 revizij (kar
predstavlja 2,4% odhodkov proračuna), nameravajo pa take delne
revizije v prihodnjih letih širiti.

sklep:

Pojasnila je, da je revizija zaključni računa proračuna za leto 1997
že v pripravi, za leto 1998 pa nameravajo revizijo izdelati po novi
metodologiji - revizijo bodo opravili pri vseh ministrstvih in tudi
drugih proračunskih uporabnikih.Tako bo na eni strani pripravljena
revizija posameznih uporabnikov, na drugi strani pa celovita
revizija celotnega proračuna.

/
Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni
račun proračuna Republike Slovenije za leto 1996.
3. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ podpira
načrt Računskega sodišča Republike Slovenije za celovito revizijo
zaključnega računa pri vseh ministrstvih in drugih proračunskih
uporabnikih.

V razpravi so člani odbora predvsem opozarjali na problematiko
prelivanja sredstev med postavkami in med uporabniki, saj to
izkrivlja proračun kakršnega sprejme državni zbor. Prelivanje
sredstev in precejšen presežek prihodkov nad odhodki v letu
1996 kaže tudi na slabo planiranje proračunskih postavk.
Ugotovljeno je bilo sicer, da so zadnje spremembe zakona o
izvrševanju proračuna prelivanja nekoliko omejile, še vedno pa
so možna v prevelikem obsegu in bi bilo tudi ob sprejemanju
zakona o javnih financah paziti na to, da bodo taka prelivanja še
bolj omejena.

4. Odbor predlaga Ministrstvu za finance, da ob pripravi
naslednjega rednega poročila o stanju dolgov z jamstvom
Republike Slovenije poda pregled vnovčenih jamstev po letih
odobritve.
Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

Glede vnovčevanja jamstev za kredite so člani odbora menili, da
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Predsednik
Ferl HORVAT, l.r.
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Člani odbora so poleg navedenega poročila Računskega sodišča
prejeli še naslednji gradivi:

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ

- poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o
inšpekcijskem pregledu izplačil funkcionarjem Mestne občine
Koper za leto 1995 in

Številka: 450-02/93-9/328
Ljubljana, 22. 6.1999

- dopis Mestne občine Koper - stališča v zvezi s poročili
Računskega sodišča RS.

POROČILO
K
OBRAVNAVI POROČILA
RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE
SLOVENIJE
O REVIZIJI STROŠKOV DELA FUNKCIONARJI IN OBČINSKA UPRAVA
- ZA LETA 1995,1996 IN 1997 MESTNE
OBČINE KOPER

V uvodu Je predsednik odbora opozoril na gradiva, ki so jih člani'
odbora v zvezi z navedeno problematiko prejeli. Gre za dve
poročili računskega sodišča, ki je ob prvi reviziji ugotovilo
nepravilnosti v izplačilih plač in drugih prejemkov zaposlenih v
občini Koper. Ker je hotelo preveriti, kako občina izvaja sklepe, je
ponovilo revizijo. Pri tem je ugotovilo, da občina ni v celoti izvedla
predlogov in sklepov, ki jih ji je naložilo. O tem problemu je
predsedniku odbora pisal tudi poslanec Socialdemokratske
stranke Slovenije, Branko Kelemina. Predsednik odbora je zaprosil
računsko sodišče, da mu pojasni, kaj je v zvezi z neizvajanjem
sklepov računskega sodišča s strani občine Koper storilo.
Razprava na odboru naj bi odgovorila na vsa odprta vprašanja.

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je kot MATIČNO DELOVNO TELO na 25.
seji, 10. junija 1999, obravnaval poročilo Računskega sodišča
Republike Slovenije o reviziji stroškov dela - funkcionarji in
občinska uprava - za leta 1995, 1996 in 1997 Mestne občine
Koper.
7. julij 1999

SLOVENIJE

STROŠKOV

FUNKCIONARJI

RAČUNSKEGA

Članica Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je
pripravljala navedeni revizijski poročili, je povedala, da so v drugem
revizijskem pregledu ugotovili, da so sedaj izplačila plač urejena
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vedno dogaja (in celo ponavlja v istih občinah), kljub temu, da so
bile občine na to opozorjene in da so jim bila posredovana
tolmačenja zakonov. Zato je predsednik odbora predlagal, da bi
računsko sodišče pripravilo zbirno poročilo o revizijah v občinah,
ki bi ga nato obravnavali na odboru in ga tudi posredovali vsem
občinam.

in da ni več novih kršitev. Ni pa dokazov, da je občina začela z
izterjavami preveč izplačanih plač za nazaj in zaradi tega je
računsko sodišče podalo predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Ob zadnjem pregledu revizorjem računskega sodišča ni bil
omogočen vpogled v vso dokumentacijo o izplačilih plač
funkcionarjem, zato je računsko sodišče za čas, ko ni imelo
podatkov (januar - avgust 1996 in januar - julij 1997) samo naredilo
oceno previsokih izplačil. Mestna občina Koper je nato sama
ocenila previsoka izplačila in izračune poslala na računsko
sodišče, kjer ocenjujejo, da so izračuni točni. Računsko sodišče
pričakuje, da bo občina Koper na podlagi teh izračunov začela s
postopkom izterjave preveč izplačanih plač. Če tega ne bo
naredila, bo ponovno (tretjič v zadnjih letih) opravilo v občini Koper
revizijo izplačanih plač.

Po končani razpravi o poročilu Računskega sodišča Republike
Slovenije o reviziji stroškov dela - funkcionarji In občinska
uprava - za leta 1995, 1996 in 1997 Mestne občine Koper je
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel
naslednje
SKLEPE:

Predstavnica Mestne občine Koper je pojasnila, kako je do
previsokih izplačil prišlo. Po njihovem mnenju niso kršili predpisov
in so zato tudi sprožili ustrezne sodne postopke in niso začeli s
postopki izterjave preveč izplačanih plač. Podrobno je razložila
razloge za nastanek razlik v plačah, za katere računsko sodišča
smatra, da so nezakonito izplačane. Povedala je tudi, da
dokumentacije za celotno obdobje niso predali revizorjem zato,
ker so smatrali, da nima smisla ponovno pregledovati
dokumentacije, v kateri so zabeležene enake napake kot v
dokumentaciji, ki jo je računsko sodišče že pregledalo. Postopke
izterjave še niso sprožili, ker čakajo na konec vseh sporov in
postopkov, ki so jih sprožili in zato, ker je postopek vračanja zelo
nedorečen in težaven.

1. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ se je seznanil
s pofočili Računskega sodišča Republike Slovenije o dveh
revizijah v občini Koper za leta 1995 do 1997 in ugotavlja, da je v
Mestni občini Koper v navedenih letih prihajalo do nepravilnosti
pri izplačilih plač in drugih stroškov dela. Ob tem odbor ugotavlja,
da vse nepravilnosti še niso odpravljene. Županja občine Koper
naj v roku 30 dni poda odboru odgovor o ukrepih, ki jih bo naredila
za dokončno odpravo ugotovljenih nepravilnosti in preda
Računskemu sodišču dokumentacijo, ki jo ta zahteva.
2. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da po prejemu
odgovora županje občine Koper preveri odpravo nezakonitosti.

Predstavnica Službe Vlade RS za lokalno samoupravo je
pravtako pojasnila zakonsko ozadje in probleme, ki so jih občine
imele z izvajanjem nepopolne in nedodelane zakonodaje o lokalni
samoupravi. Ocenila je, da so najhujše kršitve v primeru občine
Koper že odpravljene. Povedala je, da so dobili tudi predlog za
razrešitev županje Mestne občine Koper, vendar je ob tem
pojasnila, da so postopki za razrešitev zelo komplicirani.

3. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da pripravi zbirni
pregled revizij v občinah s poudarkom na podobnih primerih kot
je primer izplačil funkcionarjem v občini Koper.

V razpravi je bilo ponovno opozorjeno, da odbor ne razpravlja o
pravilnosti poročil računskega sodišča ampak jih jemlje kot dano
dejstvo. Na drugi strani pa tudi članica računskega sodišča ne
more omiliti ugotovitev, ki so zapisane v poročilih o reviziji in mora
terjati dosledno izvajanje priporočil in sklepov računskega sodišča.

5. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
ministru, odgovornemu za področje lokalne samouprave, da v
primeru, da županja v roku 30 dni ne bo odpravila nepravilnosti
oziroma sprožila postopke za vračila preveč prejetih izplači,
sproži proti županji in drugim odgovornim osebam v Mestni občini
Koper postopke v okviru svojih pooblastil.

Kot poseben problem je bilo v razpravi izpostavljeno dejstvo, da
v primeru občine Koper revizorji niso mogli dobiti del uradne
dokumentacije, ki so jo zahtevali. Člani odbora so menili, da se to
ne sme ponavljati in da mora računsko sodišče v takih primerih
sprejeti vse možne ukrepe, da bi to preprečilo oziroma dosledno
zahtevati kaznovanje, če se kaj podobnega zgodi.

6. Računsko sodišče Republike Slovenije je pred dvema letoma
podalo predlog ministru, odgovornemu za področje lokalne
samouprave, da pozove občine, naj same pravilno izračunajo
plače in morebitna previsoka izplačila vrnejo. Minister naj odboru
pojasni, ali je to storil in če ni, zakaj ne. Če tega še ni storil, naj stori
v roku 30 dni.

Člani odbora in drugi prisotni so tudi ugotavljali, da je bilo kršitev
zakonodaje (zlasti pri izplačilih plač in drugih prejemkov) v občinah
zelo veliko. V začetku je bilo to morda zaradi kompliciranosti in
nejastnosti zakonodaje še delno razumljivo. Vendar pa se to še

Svetovalec DZ
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4. Odbor za> nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da za leto 1995 ugotovi
plače občinskih funkcionarjev v vseh občinah.

mag. Jože KONČAN, l.r.
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Predsednik odbora
Feri HORVAT, l.r.

7. julij 1999
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ZA

LETO

1998

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za finannce in monetarno politiko
Številka: 412-01/93-13/4
Ljubljana, 18.6.1999

Na podlagi prvega odstavka 136. člena poslovnika Državnega zbora, daje Odbor za
finance in monetarno politiko, naslednje

Poročilo
o obravnavi Poročila Slovenskega Inštituta za revizijo za leto 1998

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 61.
seji, dne 8. 6.1999, obravnaval Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1998,
ki ga je na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o revidiranju, Državnemu zboru
posredoval Slovenski inštitut za revizijo.
Uvodno predstavitev gradiva je odboru posredoval direktor Slovenskega inštituta
za revizijo.Poudaril je, da je delo inštituta po njegovi oceni, v letu 1998 potekalo v
skladu z zastavljenim programom in pri tem opozoril na nekaj bistvenih področij.
7. julij 1999
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Prvo področje je sekcija za revizijo, kjer je inštitut v letu 1998 v primerjavi s
prejšnjimi obdobji precej več dela posvetil področju nadzorovanja revizijskih družb,
kar izkazuje povečano število nadzorovanih revizijskih družb. V zvezi s problemskim
področjem glede revidiranja, so bila pripravljena določena merila za opravljanje
revizij v gospodarskih javnih službah v sodelovanju z Računskim sodiščem. Omenil
je, da v ta okvir sodi predvsem strokovno delo pri pripravi pravilnikov oziroma
priročnikov za opravljanje notranjih kontrol - tako za banke, zavarovalnice kot za
druge segmente.
Drugo področje, ki ga velja omeniti, je področje računovodstva, kjer je bilo precej
dela posvečeno izdelavi novih računovodskih standardov za podjetja in vzajemne
sklade Gre za uvedbo novih standardov, ki po dosedanji uporabi v praksi
izkazujejo, da ustrezajo namenu za katerega so bili uvedeni. Na področju
računovodstva velja omeniti še vprašanje, ki sodi v ožje področje odprave
revalorizacije oziroma indeksacije.Za razrešitev navedenega vprašanja, je inštitut
sodeloval z Banko Slovenije in z Ministrstvom za finance, vendar so v zaključkih
skupnega dogovarjanja soglašali, da brez natančnejšega poznavanja pričakovanih
učinkov, ki jih bo imela predvidena uvedba davka na dodano vrednost, sedanjega
sistema revalorizacije ne gre spreminjati.To pomeni zamik razrešitve vprašanja na
leto 2001.
Inštitut ocenjuje, da je zlasti pomembno sodelovanje in skupno dogovarjanje, ki je
glede najbolj perečih vprašanj steklo v okviru okroglih miz s predstavniki DURS-a,
Ministrstva za finance in v nekaterih primerih Banke Slovenije.Obravnavana so bila
vprašanja glede obračuna davkov (predvsem davkov iz dobička ) in ob tem sprejeta
strokovna stališča, kot podlaga za ustrezna skupna izhodišča pri nadaljnem delu.
O delovanju posameznih sekcij, je glede
-sekcije za notranjo revizijo poudaril, da je povečano aktivnost na tem področju
izkazala že prva letna konferenca notranjih revizorjev, pričakujejejo pa, da se bo
aktivnost na tem področju še povečala ob sprejemu zakona o bankah in zakona o
zavarovalnicah s predvidenim dodatnim delom instituta na navedenih področjih.
-sekcije za revidiranje informacijskih sistemov povedal, da je na tem področju
evidentno povečnje števila revizorjev informacijskih sistemov ( s t. im. mednarodnim
izpitom).
-sekcije ocenjevalcev vrednosti, ki je na novo skušala zaživeti v preteklem letu
omenil, da je predvideno njihovo dodatno izobraževanje v skladu z dogovori na prvi
letni konferenci in ocenjenimi strokovnimi premiki na tem področju.
Glede uporabe tehnične pomoči v okviru programa FARR je še navedel, da je bila
le-ta zaključena z izdajo petih priročnikov , za katere velja omeniti, da so za delo
revizorjev zelo pomembni.
Ob navedenem velja še omeniti, da izvedeno revidiranje računovodskih izkazov
inštituta, ki ga je izdal pooblaščeni revizor, izkazuje mnenje brez pridržka.

poročevalec, št. 51
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V razpravi so člarti odbora in vabljeni ugotavljali ,da kljub evidentni aktivnosti
inštituta, določena vprašanja ostajajo nerazrešena, zlasti pa je bilo opozorjeno na
odprto vprašanje revalorizacije oziroma indeksacije ( kako izločiti vpliv inflacije iz
računovodskih izkazov in drugih metod merjenja za prikaz realne slike kupne moči).
Po navedeni in sprejeti oceni inštituta, je izpostavljeno vprašanje odvisno od
splošne situacije,vplivov zakonodaje in drugih dejavnikov in je rešitev v zastavljeni
smeri mogoča v roku približno enega leta.O postavljenem vprašanju ocenjevanja
državnega premoženja je bilo pojasnjeno, da osnutek novega zakona o revidiranju
predvideva poglavje o pooblaščenih ocenjevalcih, ki naj bi delovali pod nadzorom
inštituta, o vsebini in okvirih nadzora nad revizijskimi družbami pa navedeno, da gre
za stalni nadzor inštituta (nad postopki pooblaščenih revizorjev, ki so potrebni po
naših oziroma mednarodnih revizijskih standardih).

Odbor je ob koncu obravnave oblikoval in sprejel naslednji

SKLEP

:

Odbor za finance in monetarno politiko se je seznanil s poročilom Slovenskega
inštituta za revizijo za leto 1998, ga ocenjuje za ustreznega in meni, da ni razlogov
za njegovo obravnavo na seji Državnega zbora.

Podsekretarka
Marija Stibilj, l.r.

7. julij 1999
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