DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 16. november 2001

Letnik XXVII

PREDLOGI ZAKONOV
- Predlog zakona o krmi (ZKrmi) - hitri postopek - EPA 344 - III
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-D) - hitri postopek
- EPA 345 - III
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A) - skrajšani postopek
- EPA 346 - III
- Predlog zakona o amnestiji (ZA-1) - tretja obravnava - EPA 165 - III
- Predlog zakona o spremembi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP-B) - druga obravnava
-EPA 179-III
RATIFIKACIJE
- Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja
zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal (Protokol o potapljanju odpadkov)
(MSPPOSO) - EPA 347-III
- Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem
s kopnega (MSPVSOK) - EPA 348 - III
- Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem
(Barcelonska konvencija) (MKVSMPO) - EPA 349 - III
- Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v
Sredozemlju (MPPZOS) - EPA 350 - III
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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, 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 o

KRMI

(ZKrmi)

- hitri postopek - EPA 344 - III
saj zakon predstavlja okvir in omogoča nadaljnjo uskladitev in
uveljavitev pravnega reda EU na tem področju.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-2311-0024
Številka: 320-26/2001-1
Ljubljana, 07.11.2001

Ker zakon o krmi predstavlja del pravnega reda EU, ki vpliva
na prost pretok blaga, Vlada Republike Slovenije predlaga, da
se zakon obravnava po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 98. korespondenčni seji dne
7.11.2001 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o krmi - hitri
postopek - EU, ki ga poslala z dopisom št. 320-26/2001 z dne
11.7.2001.

- PREDLOGA ZAKONA O KRMI - (EU),

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o krmi obravnava po
hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države glede
izvedbe ukrepov povezanih z strategijo varne hrane oziroma
živil in z primerljivo ureditvijo tega področja v Sloveniji z
zahtevami v EU.

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- dr. Vida Čadonič Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- mag. Mira Zupane Kos, državna podsekretarka v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Mojca Geč Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- mag. Zoran Kovač, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije.

Republika Slovenija se je v Državnem programu za prevzem
pravnega reda Evropske unije (NPAA) in v pogajalskih
izhodiščih zavezala, da bo sprejela zakon o krmi najkasneje
do 30.06.2001.
Zakon je strokovne narave in sodi v okvir tako imenovanih
"evropskih zakonov", saj se usklajuje z direktivami EU na
področju krme. Zaradi prevzemanja in uveljavljanja pravnega
reda EU, je potrebno čim prej sprejeti zakon, ki enotno in
celovito ureja področje krme. Le na ta način je mogoče
zagotoviti nemoten pretok krme oziroma preprečiti ovire v
mednarodni trgovini. Nujna je čim prejšnja uveljavitev zakona,
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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Republika Slovenija nima zakona, ki bi celovito urejal področje
krme. Sprejem zakona je potreben zaradi primerljivosti ureditve
področja krme v Sloveniji s predpisi EU in predpisi drugih držav. S
tem bodo odpravljene pomanjkljivosti glede neusklajenosti s
pravnim redom EU. Zakon pomeni uskladitev ureditve krme s
pravnim redom EU uskladitev proizvodnje in prometa s krmo,
dodatkov krme, registracije obratov, izdaje dovoljenj in izvedbe
nadzora. Zakon se v svoji vsebini glede zdravstvene ustreznosti
krme sklicuje na Zakon o Veterinarstvu, ki ostaja v celoti v veljavi.
Na podlagi Zakona o krmi bodo izdani podzakonski predpisi, ki
bodo urejali predvsem označevanje, trženje, razvrščanje in
sestavo krme ( v nadaljevanju: kakovost) ter določili sezname
dovoljenih dodatkov krmi. Ministrstvo bo osrednji odgovorni organ za pripravo predpisov s področja krme v državi, skrbelo bo
za koordinacijo in izmenjavo informacij med organi ter za poročanje
in stike s Komisijo Evropske Unije. Za popolno implementacijo
zakonodaje iz področja krme v skladu z zahtevami EU, bo poleg
zdravstvenega nadzora, ki ga izvajajo uradni veterinarji za
inšpekcijski nadzor, zakon uvedel nov nadzor nad kakovostno
ustreznostjo krme, ki ga bodo izvajali inšpektorji za kontrolo krme,
ki bodo delovali v okviru Inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo.

UVOD
1. OCENA STANJA
V širšem smislu področje krme ureja proizvodnjo in promet krme
na način, ki zagotavlja tako zdravje živali, kondicijsko in
proizvodno sposobnost živali, zdravje ljudi in varnost okolja kot
tzudi postavlja enake pogoje v mednarodni trgovinski izmenjavi
tovrstnega blaga.
Krma ima velik gospodarski in tudi javno političen pomen tako v
svetu kot tudi v Sloveniji. Je poleg varstva rastlin, veterinarstva in
živil splošno, eden od stebrov varne hrane in živil, saj krma preko
krmljenja živali vpliva na kondicijsko in proizvodno sposobnost
živali in posredno lahko vpliva tudi na zdravje ljudi.
Zaradi prevzemanja in uveljavljanja pravnega reda EU, je potrebno
sprejeti zakon, ki enotno in celovito ureja področje krme. Predlog
zakona o krmi sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v
procesu prevzema pravnega reda EU.
Pravni red Republike Slovenije je na področju krme urejen z več
zakonskimi in podzakonskimi akti. Promet in kontrolo kakovosti
krme danes urejajo na podlagi:

3. CILJI IN NAČELA
- Zakona o standardizaciji (Ur.l. RS št. 59/99);
- Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju
skladnosti (Ur.l. RS št. ■ 59/99);
- Zakona o akreditaciji (Ur.l. RS št. 59/99).
- Zakona o veterinarstvu (Ur.l. RS št. 82/94, 21/95, 16/96, 33/01);
- Zakona o varstvu konkurence (Ur.l. RS št. 18/93);
- Zakona o ukrepih v živinoreji (Ur.l. SRS št. 17/78 in 29/86);
- Odredbaeo preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami (Ur.l. RS št. 111/2000);
- Odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi - encefalopatijami (Ur.l. RS št.
115/2000);
- Pravilnika o metodologiji jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih,
kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Ur.l. SFRJ št.15/87);
- Pravilnika o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št.
20/96, 22/99, 101/99, in 33/01);
- Pravilnika o kakovosti krme (Ur.l. SFRJ št.15/89 in 54/90);

Zakon o krmi je sistemska ureditev področja krme v Republiki
Sloveniji, ki je primerljiva z ureditvijo na mednarodnem nivoju ter
omogoča usklajeno in učinkovito izvajanje nalog in obveznosti na
področju krme.
Zakon določa zahteve zdravstvene in kakovostne ustreznosti
krme, nadzor nad zdravstveno usterznostjo in kakovostjo krme,
ureja proizvodnjo in promet s krmo v regostriranih obratih, določa
dodatke h krmi, ki se lahko uporabljajo, ureja uporabo krme, ki
vsebuje gensko spremenjene organizme, ureja postopek izdaje
dovoljenj za dodatke. Na podlagi tega zakona bo Slovenija izdala
in uveljavila podzakonske predpise, ki bodo podrobneje določali
pogoje za proizvodnjo in promet z dodatki in krmo, način
označevanja krme, dodatkov in premiksov ter preskusne metode
za kontrolo in uradni nadzor na področju krme, ki se izvaja v
pooblaščenih laboratorijih ter nadzor nad izvajanjem zakona. Na
podlagi zakona bo ustanovljen Svet za krmo, kot strokovno
svetovalno telo.ki bo sestavljeno iz različnih strokovnjakov za to
področje iz vladnih, znanstveno raziskovalnih in nevladnih inštitucij
ter interesnih združenj kmetijskih gospodarstev in proizvajalcev
krme,

Večina zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje v
Republiki Sloveniji so zastareli in so potrebne celovite spremembe,
da bo področje krme primerljivo urejeno s pravnim redom v EU
ter učinkovito regulirano. Ena od pomanjkljivosti obstoječega
sistema je, da ni krovnega zakona za krmo. Navedena struktura
tako ne omogoča enotnega upravnega dela za to področje in
ustreznih povezav upravnega dela s posebno enoto za krmo v
DG SANCO v Bruslju. Glede na zahteve EU je nepopoln tudi
nadzor, saj je trenutno urejen le zdravstveni nadzor nad krmo, ne
pa tudi nadzor nad kakovostjo krme.

Namen zakona je:
slediti pravnim aktom organov EU na področju pravne ureditve
krme;
zagotoviti sledljivost in kontrolo na področju proizvodnje krme,
dodatkov in krmljenja živali v celoti;
upoštevanje mednarodno priznanih načel, standardov in
ukrepov za proizvodnjo in promet s krmo in dodatki;
sodelovanje med državami s ciljem medsebojne izmenjave
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se
nanašajo na krmo in dodatke;
zmanjševanje ovir v mednarodni trgovini s krmo z izvajanjem
upravičenih ukrepov na podlagi strokovnih in znanstvenih
načel;
zagotoviti zdravstveno in kakovostno ustreznost krme,
dodatkov in premiksov;
izboljšati kondicijo domačih živali s krmo;
ščititi pred potvorbami kakovosti v prometu s krmo, dodatki
in premiksi.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Krma je in bo tudi v bodoče vedno bolj pod nadzorom politike,
stroke in javnosti.
V EU je krma urejena kot posebno področje v okviru DG SANCO
z namenom zagotoviti sledljivost in nadzor na celotnem področju
proizvodnje krme in krmljenja živali na enem mestu tako z vidika
zdravstvene ustreznosti kot tudi kakovosti krme in v povezavi z
ostalimi stebri vame hrane in živil zagotoviti zdravje živali in ljudi
ter varovanje okolja. Na osnovi evropskih predpisov imajo
posamezne članice EU poseben zakon in podzakonske predpise,
ki urejajo to področje.
poročevalec, št. 89
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primerljivosti z zahtevami EU glede ustreznosti krme, dodatkov
in premiksov pa je potrebno na osnovi Zakona o krmi sprejeti več
predpisov ter za implementacijo teh predpisov tudi usposobiti za
nadzor ustrezno število inšpektorjev.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finančne obveznosti povezane s financiranjem kadrov v okviru
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu.MKGP) in organov v sestavi MKGP, se v proračunu ne
bodo povečale, saj delno že obstajajo v službah v okviru MKGP.

Sredstva bodo potrebna za delovanje Sveta za krmo in za
vzpostavitev registrov, evidenc in drugih zbirk podatkov ter
vzpostavitev in povezovanje informacijskega sistema.

Upravne naloge se bodo izvajale v že organiziranem oddelku za
krmo v sektorju za varnost in kakovost hrane na MKGP ter na že
organiziranem Uradu za krmo na Veterinarski upravi RS.

Nadalje bodo sredstva potrebna tudi za izvajanje monitoringa
oziroma spremljanja ustreznosti krme, dodatkov in premiksov s
predpisi v RS, na način kot je predpisan v EU.

S tem bodo izkoriščena razpoložljiva sredstva in kadri in
zagotovljena zadovoljiva ureditev upravnih nalog za področje krme
v Sloveniji,kot tudi omogočeno učinkovito sodelovanje s posebnimi
pristojnimi službami za področje krme v Evropski uniji. Zaradi

Sredstva za izvajanje Zakona o krmi so predvidena v okviru
proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tabela: Predvidena sredstva
Leto

2002

Sredstva j 50.000.000,00

2003

2004

2005

57.000.000,00

54.000.000,00

61.000.000,00

V predlogu zakona je predvideno, da stroške vpisa v register in
pridobitve dovoljenj krijejo vlagatelji zahtevka. Izdaja odločb o
vpisu v register in izdaja dovoljenj se izda v upravnem postopku
in se plačuje na podlagi zakona o upravnem postopku in zakona
o upravnih taksah. V zakonu je tudi predvideno, da vse stroške v
zvezi z uvozom krme, dodatkov in premiksov krijejo vlagatelji
zahtevka. Prav tako tudi stroške preiskav krme, dodatkov in
premiksov pri uvozu, ki so bile opravljene na zahtevo inšpektorja,
plača imetnik, pri katerem so bili odvzeti vzorci.

5. Third Commission Directive 72/199/EEC of 27 April 1972 establishing Community methods of analysis for the official control
of feedingstuffs
6. Fourth Commission Directive 73/46/EEC of 5 December 1972
establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs
7. Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the
fixing of maximum permitted levels for undesirable substances
and products in feedingstuffs

Uveljavitev predloga zakona bo omogočala učinkovitejši in
poostreni nadzor nad krmo in morda zaradi tega tudi povečavo
proračunskih prihodkov zaradi večjega števila pobranih kazni od
kršiteljev pravnega reda.

8. Fifth Commission Directive 74/203/EEC of 25 March 1974 establishing Community methods of analysis for the official control
of feedingstuffs
9.First Commission Directive 76/371/EEC of 1 March 1976 establishing Community methods of sampling for the official control
of feedingstuffs

5. KRMA V PRAVNEM REDU EU
Pri pripravi zakona je predlagatelj upošteval temeljnje predpise
EU, ki urejajo področje krme.

10. Seventh Commission Directive 76/372/EEC of 1 March 1976
establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs

1. Council Directive 70/373/EEC of 20 July 1970 on the introduction of Community methods of sampling and analysis forthe official control of feeding-stuffs

11. Eighth Commission Directive 78/633/EEC of 15 June 1978
establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs

2. Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding -stuffs

12. Council Directive 79/373/EEC of 2 April 1979 on the marketing
of compound feedingstuffs

3. First Commission Directive 71/250/EEC of 15 June 1971 establishing Community methods of analysis for the official control
of feeding-stuffs

13. Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 authorizing, in certain cases, the marketing of compound feedingstuffs in
unsealed packages or containers

4. Second Commission Directive 71/393/EEC of 18 November
1971 establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

16. november2001

14. Ninth Commission Directive 81/715/EEC of 31 July 1981 establishing Community methods of analysis for the official control
of feedingstuffs
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15. Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 laying
down the categories of ingredients which may be used for the
purposes of labelling compound feedingstuffs for pet animals

32. Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 authorising certain additives in feedingstuffs (Text vvith EEA relevance)

16. Council Directive 83/228/EEC of 18 April 1983 on the fixing of
guidelines for the assessment of certain products used in animal
nutrition

33. Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998
concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives already authorised in feedingstuffs (Text vvith EEA relevance)

17. Tenth Commission Directive 84/425/EEC of 25 July 1984 establishing Community methods of analysis for the official control
of feedingstuffs

34. Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November
1998 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
(Text vvith EEA relevance)

18. Commission Directive 86/174/EEC of 9 April 1986 fixing the
method of calculation for the energy value of compound
poultryfeed

35. Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 December
1998 concerning the modification of the period of authorisations
of additives referred to in Article 9e(3) of Council Directive 70/
524/EEC

19. Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition

36. Commission Regulation (EC) No 2786/98 of 22 December
1998 concerning the modification of the period of authorisations
of additives referred to in Article 9i(1) of Council Directive 70/524/
EEC

20. Commission Directive 91/357/EEC of 13 June 1991 taying
down the categories of ingredients which may be used for the
purposes of labelling compound feedingstuffs for animals other
than pet animals

37. Commission Regulation (EC) No 2788/98 of 22 December
1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards the vvithdravval of authorisation
for certain growth promoters

21. 91/516/EEC: Commission Decision of 9 September 1991 establishing a list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs
22. Eleventh Commission Directive 93/70/EEC of 28 July 1993
establishing Community analysis methods for official control of
feedingstuffs

38. Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December 1998
amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain
antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in
feedingstuffs

23. Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on
feedingstuffs intended for particular nutritional purposes

39. Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on the undesirable substances and products in animal nutrition

24. Council Directive 93/113/EC of 14 December 1993 concerning the use and marketing of enzymes, micro- organisms and
their preparations in animal nutrition

40. Commission Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 establishing a Community method of analysis for the determination of
lasalocid sodium in feedingstuffs (Text vvith EEA relevance)

25. Tvvelfth Commission Directive 93/117/EC of 17 December
1993 establishing Community analysis methods for official control of feedingstuffs

41. Commission Regulation (EC) No 639/1999 of 25 March 1999
concerning the authorisation of a new additive in feedingstuffs

26. Commission Directive 94/39/EC of 25 July 1994 establishing
a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes

42. Commission Regulation (EC) No 866/1999 of 26 April 1999
concerning the authorisation of new additives and nevv additive
uses in feedingstuffs

27. Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the
method of calculating the energy value of dog and cat food intended for particular nutritional purposes

43. Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June 1999
concerning the authorisation of nevv additives in feedingstuffs
44. Commission Regulation (EC) No 1411/1999 of 29 June 1999
concerning the authorisation of nevv additives and nevv additive
uses in feedingstuffs

28. Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the
principles governing the organization of official inspections in the
field of animal nutrition

45. Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July 1999
amending the conditions for the authorisation of an additive in
feedingstuffs

29. Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying down
the conditions and arrangements for approving and registering
certain establishments and intermediaries operating in the animal
feed sector and amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC,
79/373/EEC and 82/471/EEC

46. Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 1999
concerning the authorisation of nevv additives uses in feedingstuffs

30. 98/728/EC: Council Decision of 14 December 1998 concerning a Community system of fees in the animal feed sector

47. Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 October
1999 extending the provisional authorisations of certain additives
in feedingstuffs (Text vvith EEA relevance)

31. Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 establishing guidelines for the microscopic Identification and estimation
of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs
(Text vvith EEA relevance)

48. Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November
1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the
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group of coccidiostats and other medicinal substances in
feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation (Text with EEA relevance)

razdelili med MKGP in VURS ter naloge nadzora določili kot
pristojnost dveh inšpekcij glede na področje dela in naloge tako,
da je sistem primerljiv z zahtevami EU, ne bo pa potrebnih večje
število novih zaposlitev. Tudi se ne ustanavlja poseben Organ v
sestavi za delo na področju registracije obratov in izdaje dovoljenj,
kot je to primer npr. v Avstriji.

49. Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 November
1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging
to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in
feedingstuffs

Na podlagi EU zakonodaje sta se izoblikovala dva načina
organiziranosti. Za prvi način je značilno, da imajo države
ustanovljene organe za krmo le na državni ravni. To so običajno
organi v sestavi ministrstev za kmetijstvo. (Nizozemska, Francija,
Danska, Velika Britanija). Pri drugem načinu, kjer gre zlasti za
države s federalno ureditvijo, imajo le-te tudi na nivoju zveznih
držav ali pokrajin ustanovljene organe za krmo, ki jih na državni
ravni koordinirajo ministrstva za kmetijstvo (Nemčija, Italija,
Portugalska). Ne glede na način organiziranosti je vsem skupna
enotna struktura glede hierarhije vodenja in odgovornosti ter
samostojnosti in neodvisnosti odločanja med upravnim delom in
inšpekcijskim nadzorom.

50. Commission Regulation (EC) No 2562/1999 of 3 December
1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the
group of antibiotics in feedingstuffs to persons responsible for
putting them into circulation (Text with EEA relevance)
51. Commission Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 December
1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
52. Commission Directive 2000/45/EC of 6 July 2000 establishing
Community methods of analysis for the determination of vitamin
A, vitamin E and tryptophan in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

AVSTRIJA:

53. Commission Regulation (EC) No 654/2000 of 29 March 2000
concerning the authorisation of new additives, new additive uses
and new additive preparations in feedingstuffs (Text with EEA
relevance)

Avstrijski zvezni Zakon o krmi iz leta 1999 ureja področje krme v
celoti. Zakon določa uradni nadzor in kontrolo na področju krme
in dodatke ter področje izvajanja potrditev in registracij, predpisanih
za krmo in dodatke. Poleg tega zakon ureja delovanje preskusnih
in referenčnih laboratorijev ter nadzor nad izvajanjem zakona. N
podlagi zakona deluje v Avstriji Zvezni urad za krmo z nalogo
preverjanja varnosti uporabe dodatkov in posebnih proizvodov in
izdajanja dovoljenj za le te. Zvezni urad je podrejen ministrstvu za
kmetijstvo in gozdarstvo.

54. Commission Regulation (EC) No 1353/2000 of 26 June 2000
concerning the permanent authorisation of an additive and the
provisional authorisation of new additives, new additive uses and
new preparations in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
55. Commission Regulation (EC) No 1887/2000 of 6 September
2000 on the provisional authorisation of a new additive in
feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Zakon pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo, da predpiše
vse zahteve za krmo in njihov način označevanja ter embalaže.
Zakon predpisuje tudi način nadzora v primeru uvoza in izvoza.

56. Commission Regulation (EC) No 2437/2000 of 3 November
2000 concerning the permanent authorisation of an additive and
the provisional authorisation of new additives in feedingstuffs
(Text with EEA relevance)

NEMČIJA:
V Nemčiji ureja področje krme Zakon o krmi iz leta 1975, dopolnjen
iz leta 1987 in iz leta 1993. Zakon določa uradni nadzor in kontrolo
na področju krme in dodatkov ter področje izvajanja potrditev in
registracij, predpisanih za krmo in dodatke. Poleg tega zakon
ureja delovanje preskusnih in referenčnih laboratorijev ter nadzor
nad izvajanjem zakona. Zakon pooblašča zveznega ministra za
kmetijstvo, da predpiše vse zahteve za krmo in dodatke ter njihov
način označevanja in embalaže. Zakon predpisuje tudi način
nadzora v primeru uvoza in izvoza.

57. Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November
2000 concerning the provisional authorisations of additives in
feedingstuffs (Text with EEA relevance.)
58. 2001/25/EC: Commission Decision of 27 December 2000 prohibiting the use of certain animal by-products in animal feed (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2000)
4143)

6.

DANSKA:

PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH
ČLANICAH EU

Na Danskem je Direktorat za varstvo rastlin v okviru Ministrstva
za kmetijstvo in ribištvo, med drugimi nalogami s področja
kmetijstva, pristojen tudi za upravne, strokovne in inšpekcijske
naloge na področju krme in dodatkov.

Države članice EU so uskladile EU zakonodajo v skladu s svojim
veljavnim pravnim sistemom. Nekatere države članice so celotne
vsebine direktiv EU prenesle v nacionalni zakon, spet druge so v
zakone prenesle le poglavitne rešitve, ostalo pa so uredile v obliki
podzakonskih predpisov. Pri pripravi predloga Zakona o krmi je
bila podrobneje pregledana zakonodaja Avstrije, Nemčije in
Danske. V teh državah je sistem primerljiv z našim. Zakoni določajo
le osnovne rešitve, podrobnejši pogoji so opredeljeni v
podzakonskih predpisih, glede drugih določil kot so seznami,
odločbe in priporočila, ki se nenehno spreminjajo, pa se sklicujejo
direktno na EU direktive. Razlika med ureditvijo v teh državah in
Slovenijo je le v tem, da smo v Sloveniji področje upravnih nalog
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ITALIJA:
V Italiji je na državni ravni za koordinacijo in mednarodno
sodelovanje pristojno Ministrstvo za kmetijstvo. Na regionalni ravni
pokrajin so organizirani Uradi za krmo, ki izvajajo naloge
upravnega, strokovnega in inšpekcijskega dela. Ti uradi imajo
svoje laboratorije za izvajanje kontrole krme in dodatkov.
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11. promet je promet s krmo, dodatki in premiksi, uvoz, izvoz,
skladiščenje, transport in prodaja oziroma vsakršna
prepustitev tretjemu iz registriranih obratov. Pri tem je uvoz
vsak vnos krme, dodatkov in premiksov na carinsko območje
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba
je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za ta sredstva;
12. krmljenje je uporaba krme z namenom zadovoljevanja
prehranskih potreb živali;
13. obrati so proizvodni ali trgovski obrati, ki so organizirani kot
pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki krmo,
dodatke in premikse proizvajajo ali dajejo v promet;
14. živali so vse vrste živali, ki jih ljudje redijo oziroma gojijo in
krmijo zaradi proizvodnje hrane oziroma pridobivanja drugih
živalskih proizvodov, kot tudi prosto živeče živali, če se krmijo,
in hišne živali;
15. hišne živali so živali, ki jih ljudje redijo oziroma gojijo za družbo,
rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku.

BESEDILO ČLENOV:
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa pogoje za proizvodnjo, dajanje v promet in
krmljenje s krmo, dodatki in premiksi, ki se uporabljajo za krmljenje
živali, postopek za izdajo dovoljenja za proizvodnjo in promet
dodatkov, informacijski sistem ter nadzor nad izvajanjem tega
zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. krma so različni proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora
v prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, stranski
proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predelave ter
organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po predelavi
namenjene za krmljenje živali;
2. med krmo štejemo tudi:
krmne mešanice, ki so sestavljene iz posamičnih krmil, s
krmnimi dodatki ali brez njih, ki so kot popolne ali dopolnilne
krmne mešanice namenjene za prehrano živali,
posamično krmilo, ki se nespremenjeno ali predelano uporablja
za krmljenje živali, za proizvodnjo krmnih mešanic ali kot
nosilna snov pri proizvodnji predmešanic,
medicirana krma, ki je mešanica krme in zdravila za uporabo
v veterinarski medicini, ki je pripravljena za promet in
namenjena krmljenju živali brez nadaljnje predelave,
popolne krmne mešanice, ki so krmne mešanice, ki po svoji
sestavi povsem zadovoljujejo prehranske potrebe živali,
dopolnilne krmne mešanice so krmne mešanice, ki se
uporabljajo v prehrani živali za dopolnitev krme,
krma za posebne prehranske namene, ki je krmna mešanica
in dodatki, ki so namenjeni za zadovoljevanje posebnih
prehransko-fizioloških potreb živali,
posebni proizvodi, ki so s posebnimi tehnološkimi postopki
pridobljena krmila in sicer beljakovine, pridobljene iz
mikroorganizmov, nebeljakovinske dušične snovi,
aminokisline in njihove soli ter analogi aminokislin;
3. krmni dodatki so snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, ker
ugodno vplivajo na lastnosti krmil in na zadovoljevanje
prehranskih potreb živali, izboljšujejo izkoristek krme,
povečujejo prirejo živali ter omogočajo doseganje posebnih
prehranskih ciljev ali zmanjšujejo obremenitev okolja z
živalskimi izločki;
4. učinkovina je aktivna snov določene kemijske sestave
rudninskega, živalskega ali rastlinskega izvora oziroma
proizvod kemične ali biološke sinteze, namenjena za
proizvodnjo zdravilnih dodatkov krmi;
5. premiksi so mešanice enega ali več dodatkov z nosilno snovjo
in so namenjeni za kasnejšo proizvodnjo krmnih mešanic;
6. karenca je časovno obdobje od zadnjega krmljenja z
zdravilnimi dodatki iz 3.točke tega člena do zakola;
7. nosilna snov je pomožna snov ali krmilo, ki se uporablja zaradi
boljše homogenosti in stabilnosti sestave premiksov;
8. neželene snovi so snovi v krmi, premiksih in dodatkih, ki
lahko negativno vplivajo na zdravje živali in ljudi;
9. prepovedane snovi so snovi, ki jih, zaradi zaščite zdravja
živali in ljudi,krma, premiksi in dodatki ne smejo vsebovati;
10. rok uporabe je časovno obdobje, v katerem morajo krma,
premiksi in dodatki obdržati predpisane lastnosti oziroma
kakovost;

3. člen
(proizvodnja, skladiščenje, promet ali uporaba)
Prepovedano je proizvajati, skladiščiti, dajati v promet ali uporabljati
za krmljenje živali krmo, dodatke in premikse, ki niso zdravstveno
in kakovostno ustrezni, označeni in pakirani na predpisan način.
Krma se šteje, da je zdravstveno ustrezna, če izpolnjuje zahteve
zdravstvene ustreznosti v skladu z zakonom, ki ureja
veterinarstvo.
Krma se šteje, da je kakovostno ustrezna če:
1.
2.
3.
4.
5.

je proizvedena na predpisan način,
so uporabljeni dovoljeni dodatki v predpisanih količinah,
je označena in pakirana na predpisan način,
njena prehranska vrednost ali uporabnost ni zmanjšana,
izpolnjuje predpisane zahteve glede vsebnosti in lastnosti,

Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen
za kmetijstvo in veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu : minister), z
odločbo dovoli uporabo krme, tudi če je njena prehranska vrednost
ali uporabnost zmanjšana, na podlagi ugotovitve laboratorija iz
20.člena tega zakona, da to ne vpliva na zdravje živali ter posredno
na zdravje ljudi.
Minister predpiše podrobnejše pogoje glede kakovostne
ustreznosti krme iz tretjega odstavka tega člena, glede na namen
reje, vrsto in kategorijo živali in glede na druge zahteve, ki se
nanašajo na rejo živali.
Za zavarovanje zdravja živali ter posredno zdravja ljudi ali
varovanja okolja lahko minister prepove ali omeji proizvodnjo,
promet, skladiščenje ali uporabo krme, dodatkov in premiksov.
4. člen
(označevanje)
Krma, dodatki in premiksi, ki so v prometu, morajo biti označeni
na predpisan način in v slovenskem jeziku. Označbe morajo biti
trajno pritrjene na embalažo oziroma kot spremni dokument
dodane razsutemu tovoru.
Na embalaži so lahko poleg predpisanih označb tudi druge
navedbe, ki ne smejo biti zavajajoče glede označene vsebine in
morajo biti jasno ločene od označb iz prejšnjega odstavka.
Krma, dodatki in premiksi morajo biti označeni z označbo, ki
vsebuje najmanj naslednje podatke :

8

16. november 2001

1. o oznaki;
2. o količinah;
3. o proizvajalcu ali o tistem, ki daje v promet ali o uvozniku
(firma oziroma ime in sedež oziroma naslov);
4. o surovinski sestavi, hranilnih snoveh oziroma o dodatkih;
5. o surovinah iz gensko spremenjenih organizmov;
6. o kraju, načinu in datumu proizvodnje;
7. o roku uporabe;
8. o karenci, namenu in navodilu za uporabo, vključno z
varnostnimi opozorili proizvajalca.

Obrat iz prvega odstavka tega čiena mora izpolnjevati pogoje,
določene v predpisih, ki urejajo veterinarstvo, in zagotavljati tudi:
nemoteno proizvodnjo, skladiščenje in kontrolo krme,
dodatkov in premiksov,
- da je med proizvodnjo in skladiščenjem preprečeno
onesnaženje krme, dodatkov in premiksov,
da zunanji vplivi ne delujejo negativno na zdravstveno in
kakovostno ustreznost krme, dodatkov in premiksov,
primerno opremljenost objektov,
primerno opremo za proizvodnjo in skladiščenje.

Krmo v prometu spremlja dokument, katerega vsebino predpiše
minister.

V obratu, ki proizvaja krmo, dodatke in premikse, razen obrata iz
drugega odstavka tega člena, mora biti v skladu z obsegom
poslovanja zaposlena najmanj ena oseba, ki ima univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo biotehniške ali veterinarske smeri in
delovne izkušnje na področju krme, dodatkov in premiksov.

Minister podrobneje predpiše vsebino označbe in način
označevanja iz tega člena.

V obratu, ki daje v promet krmo, dodatke in premikse, razen
obrata iz drugega odstavka tega člena, mora biti zaposlena
najmanj ena oseba, ki ima poleg predpisanih pogojev za opravljanje
dela opravljen preizkus znanja s področja krme. Vsebino in način
opravljanja preizkusa predpiše minister.

5. člen
(pakiranje)
Krma, dodatki in premiksi se lahko dajejo v promet le, če so
pakirani v predpisani embalaži. Embalaža mora biti taka, da se pri
odpiranju vidno trajno poškoduje.

Obrat mora voditi evidenco:
o vseh fazah proizvodnje oziroma skladiščenja,
o rizičnih točkah proizvodnega procesa oziroma skladiščenja,
o poreklu proizvodov,
o drugih podatkih, ki zagotavljajo neoporečnost in sledljivost
proizvoda.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko krma da v promet tudi v
razsutem stanju, če so izpolnjeni predpisani pogoji za posamezno
vrsto krme.
Minister predpiše vrsto embalaže za krmo, dodatke in premikse
iz prvega odstavka tega člena ter pogoje iz prejšnjega odstavka.

Obrat mora hraniti evidence iz prejšnjega odstavka najmanj pet
let.

6. člen
(prevoz in skladiščenje)

Minister predpiše podrobnejše pogoje iz tretjega odstavka tega
člena, ki jih mora izpolnjevati obrat, pogoje, ki jih mora izpolnjevati
oseba iz četrtega in petega odstavka tega člena, način vodenja in
podrobnejšo vsebino evidenc iz šestega odstavka tega člena .

Kadar se krma prevaža v razsutem stanju, morajo biti prevozna
sredstva prirejena tako, da se prepreči njeno onesnaženje,
kvarjenje in da negativni vplivi okolja ne spremenijo njene
zdravstvene in kakovostne ustreznosti.

Če obrat več ne izpolnjuje predpisanih pogojev v skladu s predpisi,
ki urejajo veterinarstvo, in s tem zakonom, Veterinarska Uprava
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:VURS) razveljavi
odločbo o registraciji obrata in odpokliče uradne veterinarje, ki
opravljajo veterinarski pregled ter nadzor, iz obrata.

Krma se lahko skladišči na predpisan način, ki mora zagotavljati
ohranjanje njene zdravstvene in kakovostne ustreznosti in
preprečevati njeno onesnaženje oziroma kvarjenje.

Ne glede na peti odstavek 31 člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01) mora biti komisija za pregled obrata iz
prvega in drugega odstavka tega člena, sestavljena iz najmanj
treh članov, ki so strokovnjaki na področju veterinarstva,
kmetijstva in zootehnike.

Minister predpiše podrobnejše pogoje za prevozna sredstva iz
prvega odstavka tega člena in pogoje za skladiščenje iz prejšnjega
odstavka.

II. OBRAT

8.člen
(soglasje k projektni dokumentaciji za obrat)
7. člen
(obrat)

K projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo obrata, ki
proizvaja, skladišči ali daje v promet krmo, dodatke in premikse,
mora dati soglasje VURS v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo.

Obrat lahko proizvaja, skladišči ali daje v promet krmo, dodatke
in premikse, dodatki in premiksi, če je vpisan v register obratov v
skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.

9.člen
(veterinarsko potrdilo)

V register se lahko vpiše tudi obrat, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih
pogojev, vključno z obratom, katerega stranski proizvod je krma.
Minister predpiše pogoje, ki jih obratu iz tega odstavka ni potrebno
izpolnjevati, in omejitve območja, v katerem lahko obrat krmo
daje v promet.
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Krma mora v prometu imeti veterinarsko potrdilo oziroma drug
predpisan dokument o zdravstveni ustreznosti v skladu s predpisi,
ki urejajo veterinarstvo.

poročevalec, št. 89
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III. DODATKI

ali dajejo v promet dodatke, premikse oziroma krmne mešanice,
ki vsebujejo dodatke s seznamov I., II. ali III.
"lO.člen
(seznami)

Komisija lahko upošteva postopke in preiskave, ki so bile
opravljene na dodatkih iz uvoza, lahko pa predlaga VURS, da
odredi potrebne preiskave.

Obrat lahko proizvaja in daje v promet krmo z dodatki ali dodatke
s seznamov I..II. in III (v nadaljnem besedilu: seznami), ki jih
objavi minister.

Na podlagi izdanega dovoljenja se dodatek vpiše na seznani in
se objavi.

Seznami vsebujejo:
- Seznam I. - nutritivne antibiotike,
- Seznam II - kokcidiostatike,
- Seznam III. - posebne dodatke (antioksidanti, snovi, ki izboljšujejo
aromo in apetit, emulgatorji, stabilizatorji, zgoščevalci in sredstva
za želiranje, barvila vključno s pigmenti, konzervansi, vitamini,
provitamini in podobno delujoče snovi, ki so kemično nedvoumno
opisane, mikroelementi, pospeševalci rasti, sredstva, ki vplivajo
na vezavo sipkosti in strjevanje in regulatorji kislosti, ipd).

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
številko in datum izdaje dovoljenja;
ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prijavitelja;
podatke in trgovsko ime dodatka;
- kakovostno in količinsko sestavo dodatkov ;
druge podatke o dodatku, ki so potrebni za njegovo
razpoznavanje.
13. člen
(izbris s seznama)

Pogoje za uporabo dodatkov s seznamov I., II. in III. predpiše
minister

Dodatke izbriše s seznama minister na podlagi odločbe VURS,
če se ugotovi:
da dodatek ni varen ali učinkovit;
da podatki iz predložene dokumentacije niso popolni oziroma
pravilni,
- v drugih primerih, določenih s tem zakonom.

11. člen
(novi dodatki)
Nov dodatek se lahko proizvaja in daje v promet, ko pridobi
dovoljenje za proizvodnjo in promet in ko je vpisan v ustrezen
seznam.

14. člen
(registracija obrata)

Predlagatelj, ki je lahko pravna ali fizična oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji, vloži vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka na VU RS.

Obrat lahko proizvaja ali daje v promet krmo z dodatki ali dodatke
s seznamov I., II. in III..premikse in krmne mešanice, ki vsebujejo
dodatke s seznamov I., II. in III., če so vpisani v register obratov
v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.

Predlagatelj mora imeti zaposleno odgovorno osebo z
univerzitetno izobrazbo veterinarske, biotehniške ali
farmacevtske smeri.

Ne glede na peti odstavek 31.člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01) mora biti komisija za pregled obrata iz
prejšnjega odstavka, sestavljena iz najmanj treh članov, ki so
strokovnjaki na področju veterinarstva, kmetijstva in zootehnike.

Vloga mora vsebovati najmanj:
identifikacijske podatke o predlagatelju;
- ime dodatka
- druge predpisane podatke o dodatku.
Vlogi mora biti priložena dokumentacijo o preskusih, na podlagi
katere je mogoče izdelati oceno varnosti uporabe dodatka in
morebitnih negativnih bioloških posledicah njegove uporabe za
krmljenje živali, za katere verodostojnost jamči predlagatelj.

15. člen
(nova znanstvena spoznanja)
V primeru, da se po vložitvi vloge iz 11 .člena tega zakona pojavijo
nova znanstvena spoznanja v zvezi z zdravstveno ali kakovostno
ustreznostjo dodatka, mora vlagatelj, če to zahteva VURS,
predložiti dodatno dokumentacijo in vlogo dopolniti.

Minister podrobneje predpiše vsebino vloge, postopek in pogoje
za pridobitev dovoljenja.

Če pride do novih znanstvenih spoznanj v zvezi z zdravstveno
ali kakovostno ustreznostjo dodatka po izdaji dovoljenja, VURS
pozove predlagatelja, da vloži zahtevek za izdajo novega
dovoljenja v roku, ki ne sme biti krajši kot trideset dni. Če predlagatelj
v postavljenem roku ne vloži zahtevka za izdajo novega dovoljenja,
VURS razveljavi dovoljenje za proizvodnjo In promet z dodatki in
ministru predlaga izbris dodatka s seznama.

12. člen
(izdaja dovoljenja)
VURS izda dovoljenje najkasneje v enem letu od prejema popolne
vloge, na podlagi mnenja komisije iz tretjega odstavka tega člena.
Po prejemu vloge za izdajo dovoljenja VURS najprej ugotovi, če je
vloga popolna. Če vloga ni popolna, se stranki naloži, da ta v roku
60 dni vlogo dopolni. Rok za izdajo dovoljenja prične teči z dnem
prejema popolne vloge.

16. člen
(uporaba že obstoječih listin in druge dokumentacije)

Popolno vlogo obravnava komisija, ki jo imenuje minister izmed
strokovnjakov s področja veterine, biotehnike in farmacije. Sestavo
In način dela komisije določi minister.

Če je že bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo ali dajanje v promet
istovrstnega dodatka, lahko VURS na predlog predlagatelja in s
predhodnim pisnim soglasjem imetnika že izdanega dovoljenja
istovrstnega dodatka pri vodenju postopka izdaje novega
dovoljenja, upošteva listine in drugo dokumentacijo, ki se nanaša
na že izdano dovoljenje za istovrstni dodatek.

Člani komisije iz prejšnjega odstavka ne smejo biti na noben
način poslovno povezani s predlagatelji ali z obrati, ki proizvajajo
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Referenčni laboratorij izvaja metodološke in doktrinarne naloge s
področja laboratorijskih preiskav krme, dodatkov in premiksov,
kontrolo izmerjenih rezultatov, organizira medlaboratorijske
primerjalne sheme ter razvija nove referenčne preskusne metode
za uradne preskusne in preskusne laboratorije.

Po preteku 10 let od izdaje dovoljenja predhodno pisno soglasje
imetnika že izdanega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ni več
potrebno.
17. člen
(uporaba podatkov pred izvedbo poskusov na živalih)

V primeru spora se upošteva ugotovitve referenčnega laboratorija.

Z namenom preprečitve nepotrebnih poskusov na živalih mora
vsak predlagatelj pridobiti od VURS podatke o tem, ali je za dodatek
že izdano dovoljenje iz 12.člena tega zakona.

Izvid analize vzorcev krme, dodatkov in premiksov se lahko v
osmih dneh po prejemu izpodbija z zahtevo, da se ponovno
analizirajo vzorci v referenčnem laboratoriju, razen če so v vzorcu
ugotovljeni patogeni mikroorganizmi.

Predlagatelj, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali
promet istovrstnega dodatka, se mora sporazumeti o souporabi
podatkov s tistim predlagateljem, katerega istovrstni dodatek je
že pridobil dovoljenje za proizvodnjo in promet in je že vpisan na
seznam I., II. ali III. Če do sporazuma ne pride, minister odloči o
načinu souporabe podatkov zaradi preprečevanja nepotrebnih
poskusov na živalih, pri čemer upošteva pravne interese vseh
strank.

Če se izvid ponovne analize ne ujema z izvidom prvotne analize,
je odločilen izvid ponovne analize. Izvid ponovne analize je
dokončen.
Pooblaščeni laboratorij je lahko javni zavod na področju kmetijstva
ali veterinarstva, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ga imenuje
minister z odločbo.

18. člen
(prijava poskusov)

Pooblaščeni laboratorij je lahko tudi druga pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje
in ga na podlagi javnega razpisa imenuje minister z odločbo.

Kadar se zaradi ugotavljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti
krme, dodatkov in premiksov izvajajo poskusi na živalih s
krmljenjem s krmo, dodatki in premiksi, je treba za poskuse
predhodno pridobiti dovoljenje VURS.

Izpolnjevanje predpisanih pogojev iz prejšnjega odstavka
ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister. Stroške komisijskih
ogledov nosi laboratorij.
Minister sklene s poblaščenimi laboratoriji pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.

VURS izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če se poskusi
izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, sicer ga
zavrne.

Minister predpiše metode jemanja vzorcev ter metode fizikalnih,
kemičnih in mikrobioloških analiz krme, dodatkov in premiksov
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji glede
kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti za izvajanje
strokovnih nalog.

V primerih iz prvega odstavka tega člena morajo biti krma, dodatki
in premiksi posebej označeni in ločeno skladiščeni ter jih ni
dovoljeno dajati v promet.
19. člen
(ponovna preveritev)

V. SVET ZA KRMO

Minister lahko odredi, da se zaradi zagotavljanja zdravstvene
ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in premiksov, ponovno
preveri zdravstveno in kakovostno ustreznost krme, dodatkov
in premiksov in izvedejo poizkusi na živalih v skladu s prejšnjim
členom.

21. člen
(ustanovitev in naloge Sveta za krmo)
Minister ustanovi Svet za krmo (v nadaljnjem besedilu: svet) kot
svetovalno telo ministra za področje krme, dodatkov in premiksov.
Svet sestavlja štirinajst predstavnikov, in sicer dva predstavnika
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), ter po en predstavnik ministrstva,
pristojnega za zdravje, ministrstva pristojnega za okolje,
ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, organa, pristojnega za
varstvo potrošnikov, gospodarskega interesnega združenja
proizvajalcev krme, Kmetijsko gozdarske zbornice, Veterinarske
zbornice, Biotehniške fakultete, Fakultete za kmetijstvo Maribor,
Kmetijskega inštituta Republike Slovenije, Veterinarske fakultete
in Nacionalnega veterinarskega inštituta Republike Slovenije.

IV. STROKOVNE NALOGE
20. člen
(pooblaščeni laboratoriji)
Strokovne naloge kot strokovno podporo izvajanju nadzora iz
26.člena tega zakona izvajajo poleg organizacij, ki so določene s
predpisi, ki urejajo veterinarstvo, tudi pooblaščeni laboratorij.

Minister imenuje člane sveta z odločbo.

Pooblaščeni laboratoriji iz prejšnjega odstavka je preiskusni
laboratorij, uradni preskusni laboratorij in reterenčni laboratorij.

Naloge sveta so:
- sodelovanje pri pripravi metodoloških in strokovnih podlag v
zvezi s krmo, dodatki in premiksi za prehrano živali;
- dajanje strokovnih mnenj k predlogom predpisov s področja
krme;
dajanje strokovnih mnenj o novih dodatkih ;
dajanje strokovnih mnenj o prepovedanih in neželenih snoveh
v krmi;

Preskusni laboratorij izvaja strokovne naloge na področju kontrole
usteznostl krme, dodatkov in premiksov.
Uradni laboratorij v okviru izvajanja uradnega nadzora opravlja
kontrolo uradhih vzorcev glede njihove ustreznosti in izvaja monitoring.
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Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri imenovani člani izvolijo
predsednika in njegovega namestnika. Mandat članov traja štiri
leta in so lahko ponovno imenovani.

predaje pristojnemu inšpektorju do odprave ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti oziroma do izdaje odločbe
pristojnega inšpektorja, razen če gre za predpisane mnajše
količine, ki jih uporabnik uporabi za neindustrijske ali
nekomercialne namene ali za krmljenje živali med prevozom.

Svet sprejme poslovnik, ki določa način dela sveta.

Minister predpiše manjše količine iz prejšnjega odstavka.

obravnava vprašanj v zvezi s krmo, dodatki in premiksi.

Finančne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje sveta
zagotovi ministrstvo.
VII. INFORMACIJSKI SISTEM
VI. MEDNARODNI PROMET

24. člen
(informacijski sistem)

22. člen
(uvoz)

Register obratov je povezan v informacijski sistem ministrstva.

Uvoz krme, dodatkov in premiksov je dovoljen samo iz obratov,
ki so registrirani pri Evropski uniji ter so pod nadzorom pristojnih
organov držav članic Evropske unije, razen če z mednarodno
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ni drugače določeno.

VURS zagotavlja povezovanje registra obratov, vodenega v
skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, z mednarodnimi
informacijskimi sistemi na področju krme.
Način povezovanja registra obratov iz prejšnjega odstavku
predpiše minister.

Izjemoma lahko VURS dovoli uvoz krme, dodatkov in premiksov
tudi iz drugih obratov, če ugotovi , da so predpisi, standardi,
izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, vsaj
enakovredni predpisom Republike Slovenije. Stroški postopkov
ugotavljanja skladnosti predpisov države, iz katere se uvaža,
bremenijo uvoznika.

25. člen
(pridobivanje podatkov)
Za namen zagotavljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti
krme lahko ministrstvo ali VURS poleg podatkov iz zbirk, ki jih
vodita v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in zakonom, ki
ureja veterinarstvo, pridobivata in uporabljata tudi podatke, ki jih v
okviru predpisanih zbirk na področju zdravil in kemikalij vodijo
drugi državni organi, javni zavodi in agencije ter drugi pooblaščeni
organi.

Za uvoženo krmo, dodatke in premikse veljajo v Republiki Sloveniji
listine skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so izdelani
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko
Slovenijo.
Nadzor prometa s krmo, dodatki in premiksi preko državne meje
opravljajo pristojni organi na meji v skladu z zakonom, ki ureja
carinski sistem, zakonom, ki ureja veterinarstvo, in s tem
zakonom.

Upravljavci zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka posredujejo
ministrstvu in VURS za potrebe tega zakona podatke brezplačno,
zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne
dodatne izvode.

Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za odobritev
carinsko dovoljene rabe ali uporabe pošiljk krme, dodatkov in
premiksov, dokler ne dobijo od uradnega veterinarja za inšpekcijski
nadzor in inšpektorja za kontrolo krme, odločbe, s katero se
ugotovi, da glede zdravstvene in kakovostne ustreznosti ni ovir
za uvoz.

VIII. NADZOR

Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor na meji glede zdravstvene
ustreznosti krme in inšpektor za kontrolo krme na meji glede
kakovosti krme lahko pri uvozu krme, dodatkov in premiksov, na
stroške uvoznika odvzameta vzorce za laboratorijske preiskave
zdravstvene ustreznosti ali kakovosti krme, dodatkov in
premiksov. Do izida analize vzorcev odpremi uvoznik pošiljko v
skladišče, ki je pod carinskim nadzorom. Carinski organi odobrijo
zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo krme, dodatkov
in premiksov šele po izdaji odločbe pristojnega mejnega
inšpektorja, s katero za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi
predpisanih pogojev ni ovir za njihov uvoz.

26. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, opravljajo za področje kakovosti krme,
dodatkov in premiksov, inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo v
okviru inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, za področje
zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov in premiksov in nadzor
nad obrati pa uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor.
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva inšpektor
za kontrolo krme in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v
nadaljnjem besedilu : pristojna inšpektorja) izkazujeta s službeno
izkaznico, ki jima ju glede na področje dela Izda predstojnik
inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, oziroma predstojnik VURS.

Uvoz krme, dodatkov in premiksov poteka le preko mejnih
prehodov, ki jih določi minister, in če so izpolnjeni predpisani pogoji
zdravstvene in kakovosti krme, dodatkov in premiksov.

Pravne in fizične osebe morajo pristojnemu inšpektorju omogočiti
nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ju pri tem ne
smejo ovirati ter jima morajo posredovati zahtevane listine,
podatke, pojasnila ali potrebne predmete.

23. člen
(zavrnitev pošiljke)
Carinski organi lahko zavrnejo pošiljke krme, dodatkov in
premiksov oziroma jih v potniškem prometu prevzamejo zaradi
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Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku ravnati v skladu
z izvršljivo odločbo, s katero pristojna inšpektorja odredita izvršitev
ukrepov, ki jih določa ta zakon.

10. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji, skladiščenju,
prometu in uporabi krme, dodatkov in premiksov;
11. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi obrati;
12. odrediti potrebne ukrepe za zagotavljanje kakovosti krme,
dodatkov in premiksov;
13. pregledovati dokumentacijo, evidence o rezultatih preiskav
in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na
krmo, dodatke in premikse;
14. odrediti odpravo organizacijskih in higiensko tehničnih ter
drugih pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost
dela v proizvodnji, skladiščenju, prometu ali pri uporabi krme,
dodatkov in premiksov;
15. odrediti odpravo nepravilnosti in prepovedati promet krme,
dodatkov in premiksov, ki niso predpisano označeni;
16. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;
17. prepovedati proizvodnjo oziroma dajanje v promet dodatkov,
premiksov in krmnih mešanic, ki vsebujejo dodatke, ki nimajo
dovoljenja za proizvodnjo oziroma promet in ki niso objavljeni
na seznamih I., II. ali III.

27. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski
nadzor)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima uradni veterinar za inšpekcijski
nadzor poleg pristojnosti po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo,
in po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, še naslednje pristojnosti:
1. pregledovati krmo in dodatke v proizvodnji, skladiščenju in v
prometu;
2. prepovedati proizvodnjo, skladiščenje, promet in uporabo
krme, dodatkov in premiksov, če obstoja dvom v zdravstveno
ustreznost le-teh;
3. jemati vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih pošiljati v
preiskave v pooblaščeni laboratorij, da se preizkusi, ali
ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti;
4. odrediti odstranitev oziroma neškodljivo uničenje krme,
dodatkov in premiksov, če niso zdravstveno ustrezni;
5. odrediti način uporabe ali predelave krme, katere prehranska
vrednost ali uporabnost je zmanjšana;
6. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji, skladiščenju,
prometu in uporabi krme , dodatkov in premiksov;
7. odrediti potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravstvene
ustreznosti krme, dodatkov in premiksov;
8. pregledovati dokumentacijo, evidence o rezultatih preiskav
in druge listine, ki se nanašajo na krmo, dodatke in premikse;
9. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi obrati;
10. začasno prepovedati opravljanje dejavnosti v obratu, če je
zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti neposredno
ogroženo zdravje živali in ljudi;
11. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;
12. prepovedati proizvodnjo oziroma dajanje v promet dodatkov,
premiksov in krmnih mešanic, ki vsebujejo dodatke, ki nimajo
dovoljenja za proizvodnjo oziroma promet in ki niso objavljeni
na seznamih I., II. ali III.

29. člen
(pristojnosti uradnega veterinarja za inšpekcijski
nadzor na meji)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu na meji ima uradni veterinar za
inšpekcijski nadzor na meji poleg pristojnosti po splošnih predpisih,
ki urejajo inšpekcijo, in po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, še
naslednje pristojnosti:
1. opraviti pregled krme, dodatkov in premiksov, ki so namenjeni
za uvoz ali izvoz;
2. odvzeti vzorce krme, dodatkov in premiksov zaradi
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti ter jih poslati v
preiskave;
3. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali premiksov, če
ne ustrezajo predpisanim pogojem glede zdravstvene
ustreznosti:
4. na mejnem prehodu opraviti pregled zdravstvene ustreznosti
krme, dodatke in premiksov;
5. odrediti skladiščenje pošiljke v skladišču, ki je pod carinskim
nadzorom, če je treba preiskati njeno zdravstveno ustreznost;
6. odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Republike
Slovenije, osebne pošiljke, ki vsebujejo krmo, dodatke in
premikse, če obstaja sum glede zdravstvene ustreznosti;
7. prepovedati uporabo krme, dodatkov in premiksov, če ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede zdravstvene
ustreznosti;
8. pregledovati dokumentacijo in listine pravnih in fizičnih oseb,
ki se ukvarjajo s prevozom krme, dodatkov in premiksov;
9. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk krme,
dodatkov in premiksov pri prehodu čez državno mejo;
10. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom;
11. odrediti skladiščenje krme, dodatkov in premiksov v
skladišču, ki je pod carinskim nadzorom, če je treba preiskati
njihovo zdravstveno ustreznost.

28. člen
(pristojnosti inšpektorja za kontrolo krme)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor za kontrolo krme
poleg pristojnosti po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še
naslednje pristojnosti:
1. pregledovati krmo, dodatke in premikse v proizvodnji,
skladiščenju ali v prometu, glede kakovosti krme, dodatkov
in premiksov;
2. prepovedati proizvodnjo, skladiščenje, promet in uporabo
krme, dodatkov in premiksov, če obstoja dvom v kakovostno
neustreznost le-teh;
3. jemati vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih pošiljati v
preiskave v uradne laboratorije, da se preizkusi, ali ustrezajo
predpisom o kakovostni ustreznosti;
4. prepovedati promet s krmo, dodatki in premiksi, če niso
pakirani v predpisani embalaži;
5. prepovedati prevoz krme, dodatkov in premiksov, če ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev;
6. prepovedati skladiščenje krme, če niso izpolnjeni predpisani
pogoji za skladiščenje;
7. prepovedati uporabo vozil za prevoz krme, dodatkov In
premiksov, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
8. odrediti odstranitev oziroma neškodljivo uničenje krme,
dodatkov in premiksov, če niso kakovostno ustrezni;
9. odrediti način uporabe ali predelave krme, katere prehranska
vrednost ali uporabnost je zmanjšana;
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30. člen
(pristojnosti inšpektorja za kontrolo na meji)
Pri inšpekcijskem nadzorstvu na meji ima inšpektor za kontrolo
krme poleg pristojnosti po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo,
še naslednje pristojnosti:
1. na mejnem prehodu opraviti kakovostni pregled krme, dodatke
in premiksov, ki so namenjeni za uvoz ali izvoz;
2. odvzeti vzorce krme, dodatkov in premiksov glede
kakovostne ustreznosti ter jih poslati v preiskave;
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3. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali premiksov, če
ne ustrezajo predpisanim pogojem kakovostne ustreznosti;
4. prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov ali premiksov, če
prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim pogojem;
5. začasno prepovedati izvoz ali uvoz krme, dodatkov in
premiksov, če je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali
listini, ki jo spremlja;
6. odrediti skladiščenje krme, dodatkov ali premiksov v
skladišču, ki je pod carinskim nadzorom, če je treba preiskati
njeno kakovostno ustreznost;
7. prepovedati uporabo krme, dodatkov in premiksov, če ne
izpolnjuje predpisanih pogojev glede kakovosti;
8. prepovedati uporabo vozil za prevoz krme, dodatkov in
premiksov, če vozila ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede
kakovostne ustreznosti;
9. pregledovati dokumentacijo in listine uvoznika;
10. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk krme,
dodatkov in premiksov pri prehodu čez državno mejo;
11. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom.

Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora pravna ali fizična oseba
priložiti uradne prepise ali kopije listin in mu jih dostaviti v roku
petnajst dni. Podatke, ki pomenijo poslovno tajnost, mora pristojni
inšpektor varovati po določilih predpisov o poslovni tajnosti.
Dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka tega člena morajo
osebe iz prvega odstavka tega člena hraniti tri leta od njihove
izdaje.
33. člen
(pomoč policije)
Če pristojni inšpektor pri opravljaju svojih nalog in pri izvajanju
ukrepov naleti na fizični odpor ali na oviranje ali če tak odpor in
oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.
34. člen
(monitoring)
Minister lahko poleg spremljanja zdravstvene ustreznosti po
predpisih, ki urejajo veterinarstvo, določi enega ali več
pooblaščenih laboratorijev za spremljanje zdravstvene ustreznosti
in kakovosti krme, dodatkov in premiksov (v nadaljnjem besedilu:
monitoring). Ministrstvo pripravi letni plan monitoringa.

31. člen
(upravni postopek)
Zoper odločbo pristojnega inšpektorja je dovoljena pritožba na
ministrstvo v osmih dneh od dneva vročitve odločbe.

Letni program monitoringa sprejme minister.

Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov.

Potrebna sredstva za monitoring zagotovi ministrstvo.

Izjemoma vložena pritožba zoper odločbo, ki jo je izdal pristojni
inšpektor, zadrži izvršitev odrejenih ukrepov, če bi z izvedbo
odrejenega ukrepa lahko nastala nepopravljiva škoda, o čemer
odloči minister.

IX. STROŠKI

Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali da bi se odvrnila
neposredna nevarnost za zdravje živali ter posredno tudi za
zdravje ljudi, ima pristojni inšpektor pravico brez prisotnosti
odgovorne osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, katerih poslovanje oziroma prostori, objekti in
naprave so predmet inšpekcijskega nadzorstva, opraviti
inšpekcijsko nadzorstvo in izdati odločbo v skrajšanem postopku.

35. člen
(stroški)
Stroške preiskav krme, dodatkov in premiksov, ki so bile
opravljene na zahtevo pristojnega inšpektorja zaradi ugotovitve
zdravstvene ustreznosti oziroma kakovosti krme, dodatkov in
premiksov, plača imetnik, če je izvid zanj neugoden.

V nujnih primerih sme pristojni inšpektor izdati tudi ustno odločbo
na zapisnik za zavarovanje ali odvrnitev nevarnosti za zdravje
živali ter posredno tudi za zdravje ljudi. Pristojni inšpektor mora
izdati pisno odločbo najkasneje v osmih dneh po izdaji ustne
odločbe.

Stroške postopka pri pridobivanju dokumentacije za registracijo
obratov ter stroške ocenjevanja krme, dodatkov in premiksov v
preskusnih laboratorijih in stroške izdaje potrdila o opravljenih
preiskavah plača predlagatelj.
Višino in način plačevanja stroškov po tem zakonu predpiše minister.

32. člen
(dolžnosti pravnih in fizičnih oseb ob nadzoru)
Pravne in fizične osebe morajo pristojnemu inšpektorju omogočiti
nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne
smejo ovirati ter mu morajo posredovati zahtevane listine, podatke,
pojasnila ali zahtevane predmete.

X. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov)

Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku ravnati v skladu
z izvršljivo odločbo, s katero pristojni inšpektor odredi izvršitev
ukrepov.

Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje pravna oseba:

Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet krmo,
dodatke in premikse, mora v postopku na zahtevo pristojnega
inšpektorja predložiti dokumentacijo in podatke o:
- kraju proizvodnje, dajanju v promet in uporabljenem
prevoznem sredstvu;
proizvodnji krme, dodatkov in premiksov;
odgovorni osebi v proizvodnem procesu.

-
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če proizvaja, skladišči ali daje v promet ali uporablja za
krmljenje živali krmo, dodatke in premikse, ki niso kakovostno
ustrezni, označeni in pakirani na predpisan način (prvi in
drugi odstavek 3.člena);
če daje v promet krmo, dodatke in premikse, ki niso označeni
na predpisan način (prvi odstavek 4.člena);

če daje v promet ali krmi živali s krmo, dodatki in premiksi, ki
so pakirani v nasprotju s prvim odstavkom 5.člena tega
zakona ali so v prometu v razsutem stanju v nasprotju z
drugim odstavkom 5. člena tega zakona ;
če proizvaja ali daje v promet krmo z dodatki ali dodatke, ki
niso vsebovani v seznamih iz 10. člena tega zakona;
če proizvajajo ali dajejo v promet nove dodatke v nasprotju z
11 .členom tega zakona;
če uvaža krmo, dodatke in premikse v nasprotju s 22. členom
tega zakona.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(rok za izdajo predpisov in predpisi, ki ostanejo v
veljavi)
Minister izda predpise na podlagi tega zakona v roku dveh let od
njegove uveljavitve.
Minister objavi sezname iz 10. člena tega zakona v devetih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in fizična
oseba, če stori prekršek iz prve alinee prejšnjega odstavka.

Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, se do uveljavitve predpisov
po tem zakonu uporabljajo naslednji predpisi:
- pravilnik o kakovosti krme (Uradni list SFRJ, št. 15/89 in 54/
90, Uradni list RS, št. 1/95 in 59/99);
pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih,
kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Uradni list SFRJ, št.
15/87, Uradni list RS, št. 37/88, 1/95 in 59/99);
- pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in
posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane (Uradni
list RS, št. 22/00 in 33/01);
- pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št.
20/96, 26/97, 22/99, 101/99 in 33/01);
- pravilnik o medicirani krmi (Uradni list RS, št. 65/01).

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
37. člen
(mandatne kazni)
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba:
-

če daje krmo v promet v razsutem stanju v nasprotju z drugim
odstavkom 5. člena tega zakona;
če opravlja prevoz krme v razsutem stanju v nasprotju z
prvim odstavkom 6.člena tega člena;
če se krma skladišči v nasprotju z drugim odstavkom 6.člena
tega člena;
če v obratu nima zaposlene osebe z ustrezno izobrazbo,
usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami (četrti in peti
odstavek 7. člena);
če ne vodi in hrani predpisane evidence (šesti in sedmi
odstavek 7. člena);
če ne pridobi dovoljenja VURS ( prvi odstavek 18.člena);

40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 125. člen zakona
o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99
in 70/00) in 14.člen Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane
(Uradni list RS, št. 22/00).
41. člen
(prehodno obdobje)

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

Do objave seznamov iz 10. člena tega zakona se lahko proizvajajo
in dajejo v promet dodatki, ki so v proizvodnji in prometu na dan
uveljavitve tega zakona in so vsebovani v seznamu, ki je na
vpogled na ministrstvu.

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Minister imenuje člane komisije iz 12. člena tega zakona v devetih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Pravne in fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona v
obratih proizvajajo ali dajejo v promet krmo, dodatke in premikse,
morajo uskladiti svojo dejavnost glede pogojev za obrate,
proizvodno opremo in osebje v enem letu od uveljavitve tega
zakona.

38. člen
(prekrški v zvezi s pooblastili inšpektorja)
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
•

Obrati iz 7.člena tega zakona se morajo v register obratov vpisati
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona, obrati iz
14.člena tega zakona pa najkasneje v devetih mesecih od
veljavitve tega zakona.

če inšpektorju za kontrolo kakovosti krme ne omogoči
nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri
tem ovira ali če mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil
ali potrebnih predmetov (prvi odstavek 32.člena);
če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo,
s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta
zakon (drugi odstavek 32.člena).

Do pooblastitve laboratorijev iz 20. člena tega zakona opravljata
laboratorijske preiskave krme, dodatkov in premiksov za prehrano
živali Kmetijski inštitut Slovenije in Veterinarska fakulteta Univerze
v Ljubljani.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in fizična
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

Minister imenuje člane sveta iz 21. člena tega zakona v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe,
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. november 2001
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42. člen
(odmik)

43. člen
(končna določba)

Do uveljavitve predpisov o kakovosti krme v skladu s tem
zakonom lahko minister za posamezno vrsto krme izda časovno
in količinsko omejen odmik od predpisane kakovosti.

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

OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

Krma, dodatki in premiksi morajo biti označeni z označbo, ki
vsebuje najmanj naslednje podatke: oznako; navedbo količin;
proizvajalca ali tistega, ki krmo, dodatek ali premiks daje v promet
ali o uvozniku; surovinsko sestavo, hranilne snovi oziroma
dodatke; surovine iz gensko spremenjenih organizmov; kraj način
in datum proizvodnje; rok uporabe ter karenca, namen in navodilo
za uporabo, vključno z varnostnimi opozorili proizvajalca.

I. SKUPNE DOLOČBE (členi od 1 do 6)
Uvodni členi opredeljujejo vsebino zakona, določajo pomen izrazov
uporabljenih v tem zakonu ter predpisujejo označevanje,
pakiranje, prevoz in skladiščenje krme , dodatkov in premiksov.
1. člen opredeljuje vsebino zakona. V zakonu so določeni pogoji
za proizvodnjo, dajanje v promet in krmljenje s krmo in dodatki;
določen je postopek za izdajo dovoljenj za proizvodnjo in promet
novih dodatkov ter nadzor nad izvajanjem zakona.

S Pravilnikom o označevanju in trženju krme bo minister
podrobneje predpisal način, vsebino in obseg označevanja za
krmo, dodatke in premikse.

2. člen definira pomen izrazov, uporabljenih v tem zakonu.

5. člen predpisuje splošne pogoje za pakiranje. Prodrobnejše
pogoje za vrsto embalaže za krmo, dodatke in premikse predpiše
minister v podzakonskem predpisu.

V zakonu je med drugim opredeljen pojem krme, ki vključuje
krmila, krmne mešanice, medicirano krmo, popolne krmne
mešanice, dopolnilne krmne mešanice, krmo za posebne
prehranske namene in posebne proizvodez. V skladu z EU
zahtevami so v zakonu predpisani tudi pogoji za proizvodnjo in
promet dodatkov in krme z dodatki, zato je v zakonu posebej
definiran tudi pojem krmnega dodatka.

6. člen predpisuje splošne pogoje za prevoz in skladiščenje krme.
Minister s podzakonskim predpisom predpiše podrobneje pogoje
za prevozna sredstva in pogoje za skladiščenje.
II. OBRAT (členi od 7 do 9)

3. člen določa splošne pogoje in prepovedi za proizvodnjo, dajanje
v promet in uporabo krme. Glede zahtev za zdravstveno
ustreznost krme se 3. členu sklicuje na zakon, ki ureja
veterinarstvo. Krma je kakovostno ustrezna če je pridelana ali
predelana na predpisan način; so uporabljeni dovoljeni dodatki v
predpisanih količinah; je označena in pakirana na predpisan način;
njena prehranska vrednost ali uporabnost ni zmanjšana; izpolnjuje
predpisane zahteve glede vsebnosti in lastnosti ter so uporabljene
dovoljene surovine iz gensko spremenjenih organizmov. Minister
lahko z odločbo dovoli uporabo krme, tudi, če je njena prehranska
vrednost ali uporabnost zmanjšana, na podlagi ugotovitve
laboratorija, če to ne vpliva na zdravje živali.

V 7. členu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati obrati za
nemoteno proizvodnjo.
Člen se glede zahtev za registracijo obratov sklicuje na predpise,
ki urejajo veterinarstvo. Zakon omogoča, da se v register lahko
vpišejo tudi obrati, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev.
Minister predpiše pogoje, kijih tem obratom ni potrebno izpolnjevati.
V zakonu so predpisani za obrate glede na njegovo poslovanje
tudi najmanj ena oseba z univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo biotehniške ali veterinarske smeri, če obrat proizvaja
krmo, dodatke ali premikse ter najmanj ena oseba, ki ima opravljen
preiskus znanja za področje krme. če obrat daje v promet krmo,
dodatke in premikse. Obrat mora voditi predpisano evidenco
najmanj pet let. Vodenje evidenc in hranjenje listin je pomembno
za zagotovitev sledljivosti v verigi proizvodnje in prometa s krmo,
dodatki in premiksi, na način kot je za to področje predvideno v
EU.

Minister podrobneje predpiše pogoje za kakovostno ustreznost
krme, upoštevajoč namen reje, vrsto in kategorijo živali ter druge
zahteve, ki se nanašajo na rejo živali.
Za zavarovanje zdravja živali lahko minister prepove ali omeji
proizvodnjo, promet, skladiščenje in uporabo krme, dodatkov in
premiksov.

8. člen določa, da mora biti k projektni dokumentaciji za gradnjo
in rekonstrukcijo obrata priloženo soglasje VURS v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarstvo.

4. člen določa splošne pogoje označevanja krme, dodatkov in
premiksov.

poročevalec, št. 89

9. člen določa za krmo veterinarsko potrdilo oziroma drug
predpisan dokument v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
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laboratoriji, uradni preskusni laboratoriji in referenčni laboratoriji.
V členu so definicije vseh treh pooblaščenih laboratorijev. Poleg
javnih zavodov iz področja kmetijstva in veterinarstva so lahko
na podlagi javnega razpisa pooblaščeni tudi druge pravne osebe
ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje predpisane
pogoje. Minister sklene s pooblaščenimi laboratoriji pogodbe, s
katenmi se uredijo medsebojna razmerja in jih imenuje z odločbo.

III. DODATKI (členi od 10 do 19)
10. člen predpisuje, da lahko obrati ki proizvajajo in dajejo v
promet krmo z dodatki ali dodatke uporabljajo le dodatke iz
sezanomov I, II in III, ki jih objavi minister. Minister predpiše tudi
pogoje uporabe dodatkov iz seznama I, II in III. Seznam I vsebuje
nutritivne antibiotike, seznam II kokcidiostatike, seznam III pa
druge dodatke (antioksidante; snovi, ki izboljšujejo aromo in apetit;
emulgatorje; stabilizatorje; zgoščevalce in sredstva za želiranje;
barvila vključno s pigmenti; konzervanse .vitamine; provitamine in
podobno delujoče snovi; mikroelemente; pospeševalce rasti;
sredstva, ki vplivajo na vezavo sipkosti in strjevanje ter regulatorji
kislosti).

Minister predpiše metode jemanja vzorcev, metode fizikalnih,
kemičnih in mikrobioloških analiz krme, dodatkov in premiksov
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji glede
kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti.
V. SVET ZA KRMO (člen 21)

11. člen predpisuje dovoljenja za proizvodnjo in promet novih
dodatkov iz seznama I, II. in III.. Vloga mora vsebovati najmanj
identifikacijske podatke o predlagatelju, ime dodatka ter druge
predpisane podatke. Vlogi mora biti priložena dokumentacija o
preskusih, na podlagi, katere je možno izdelati oceno glede
varnosti uporabe . Podrobnješo vsebino vloge in postopka za
pridobitev dovoljenja prepiše minister. Popolne vloge obravnava
komisija, ki jo imenuje minister izmed strokovnjakov s področja
veterine, farmacije in kemije.

V 21. členu so določene naloge in vloga Sveta za krmo. Svet za
krmo je strokovno-posvetovalno telo ministra in daje mnenja k
pomembnim odločitvam na področju krme, vključujoč
metodološka in strokovna vprašanja v zvezi s krmo, dodatki in
premiksi ter s prehrano živali. Sestavljen je iz predstavnikov
vladnih, nevladnih, strokovnih institucij in pomembnejših interesnih
združenj kmetijskih gospodarstev in proizvajalcev krme. Minister
imenuje člane sveta z odločbo, svet deluje v skladu s poslovnikom,
finančne in kadrovske ter prostorske pogoje za delo sveta
zagotovi ministrstvo.

12. člen določa postopek izdaje dovoljenja in obliko dovoljenja za
dodatke.
13. člen določa, da se dodatki izbrišejo iz seznamov na podlagi
odločbe predstojnika VURS, če se ugotovi, da dodatek ni varen
ali učinkovit ali da podatki iz priložene dokumentacije niso popolni
oziroma pravilni.

VI. MEDNARODNI PROMET (členi od 22 do 23)
22. člen
Pri nadzoru prometa preko državne meje s krmo, dodatki in
premiksi sodelujejo carinski organi, inšpektorji za kontrolo krme
in uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor. Carinski organi ne
morejo začeti s postopkom odobritve zahtevane carinske
dovoljene rabe in uporabe, dokler ne dobijo od pristojnih inšpekcij
na meji odločbe, da je uvoz dovoljen.

14. člen določa postopek za registracijo obratov krme s dodatki
in obratov dodatkov. Ne glede na 31. člen Zakona o veterinarstvu
(Ur.l.RS, št. 33/2001) mora biti komisija za pregled obrata
sestavljena iz najmanj treh članov, ki so strokovnjaki na področju
vetennarstva, kmetijstva in zootehnike.
15. člen določa, da lahko v primeru novih znanstvenih spoznanj
VURS zahteva od vlagatelja, da predloži dodatno dokumentacijo
in vlogo dopolni.

Uvoz je dovoljen samo iz obratov, ki so registrirani pri Evropski
Uniji, razen, če z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko
Slovenijo ni drugače določeno.

16. člen določa uporabo že obstoječih listin in druge dokumentacije
pri vodenju postopka izdaje novega dovoljenja za istovrstne
dodatke. Pri tem mora v obdobju desetih let od izdaje predhodnega
dovoljenja imetnik le tega pisno soglašati z uporabo njegovih listin
in druge dokumentacije.

Opredeljena je tudi veljavnost listin, s katerimi se za uvoženo
krmo, dodatke in premikse, izkazuje skladnost s predpisanimi
pogoji. Uvoz in tranzit krme poteka le preko mejnih prehodov, ki
jih določi minister. Nadzor ob uvozu vršita uradni veterinar za
inšpekcijski nadzor glede zdravstvene ustreznosti krme in
inšpektor za kontrolo krme glede kakvostne ustreznosti krme.

17. člen določa način uporabe podatkov za istovrstne dodatke
pred samo izvedbo poskusov na živalih z namenom preprečitve
nepotrebnih poskusov na živalih. Poskusi se morajo izvajati v
skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.

V 23. členu je predvidena možnost, da carinski organi v primeru
potniškega prometa zavrnejo pošiljke zaradi predaje pristojnemu
inšpektorju do odprave ugotovljenih nepravilnosti, razen, če gre
za manjše količine, ki jih uporabnik uporabi za neindustrijske ali
nekomercialne namene ali za krmljenje med prevozom.

18. člen določa obvezno predhodno dovoljenje VURS-a za
poskuse na živalih, ki se bodo izvajali zaradi zdravstvene
ustreznosti in kakovosti krme.

VII. INFORMACIJSKI SISTEM (členi od 24 do 25)

19. člen omogoča ministru, da odredi ponovno preverjanje
zdravstvene in kakovostne ustreznosti krme, dodatkov in
premiksov ter izvedbo poskusov na živalih, če je le to potrebno
zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme,
dodatkov in premiksov.

V tem poglavju je določena obveznost povezovanja registra
obratov v informacijski sistem ministrstva. Povezovanje registrov
obratov, ki se vodi po predpisih, ki urejajo veterinarstvo in po
predpisih tega zakona zagotavlja VURS. Ministrstvo in VURS lahko
pridobita tudi podatke iz evidenc drugih državnih organov, javnih
zavodov in agencij. Evidence in baze podatkov so pomembe tudi
na enotnem trgu EU, saj morajo države članice posredovati te
podatke centralnim oziroma skupnim oddelkom, ki delujejo znotraj
evropske komisije.

IV. STROKOVNE NALOGE (20. člen)
20. člen določa strokovne naloge kot strokovno podporo izvajanju
nadzora iz 27.člena zakona. Te strokovne naloge izvajajo
pooblaščeni laboratoriji. Pooblaščeni laboratoriji so preskusni
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dodatkov in premiksov, stroškov zaradi postopka pri pridobivanju
dokumentacije za dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje in
promet s krmo, dodatki in premiksi, stroškov ocenjevanja krme,
dodatkov in premiksov v laboratorijih, in stroškov za izdajo potrdil
o opravljenih preiskavah. Višino in način plačevanja stroškov
predpiše minister.

VIII. NADZOR (členi od 26 do 34)
26. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov opravljajo
za področje kakovosti inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo
znotraj inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, za področje
zdravstvene ustreznosti krme pa uradni veterinarji za inšpekcijski
nadzor, ki delujejo v okviru VURSA.

X.

27. člen podrobneje določa pristojnosti uradnega veterinarja za
inšpekcijski nadzor krme v proizvodnji in prometu.

KAZENSKE DOLOČBE (členi od 36 do 38)

To poglavje določa višino kazni za prekrške pravnih in fizičnih
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, mandatne kazni
in kazni za prekrške v zvezi s pooblastili inšpektorja.

28. člen podrobneje določa pristojnosti inšpektorja za kontrolo
krme v proizvodnji in prometu s krmo.
29. člen podrobneje določa pristojnosti uradnega veterinarja za
inšpekcijski nadzor krme na meji.

XI.

30. člen podrobneje določa pristojnosti inšpektorja za kontrolo
krme na meji.

V 39. členu je predviden dveletni rok za izdajo vseh predpisov po
tem zakonu in devetmesečni rok za izdajo seznamov dodatkov
iz 11. člena zakona. Navedeni so tudi vsi podzakonski predpisi, ki
bodo veljali do uveljavitve podzakonskih predpisov po tem zakonu.

31. člen določa nekatere posebnosti upravnega postopka in
postopek v zvezi s pritožbo zoper odločbo pristojnega inšpektorja.

V 40. členu je razveljavljen 125.člen Zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih, ki se je uporabljal za izdajo dovoljenj za
dodatke krmi in 14. člen pravilnika o pogojih, kijih morajo izpolnjevati
proizvajalci in posredniki na področju živalske prehrane.

32. člen določa dolžnosti pravnih in fizičnih oseb ob nadzoru,
zlasti omogočanje nemotenega opravljanja inšpekcijskega
nadzorstva.
1

33. člen predpisuje pomoč policije, v primeru oviranja
inšpekcijskega nadzorstva.
34. člen določa, da se v Republiki Sloveniji za potrebe spremljanja
zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in
premiksov na osnovi letnega programa izvaja monitoring, za
katerega sredstva zagotovi ministrstvo. Monitoring je tudi ena od
zahtev Evropske komisije, z namenom zagotavljanja ustrenosti
krme kot enega od stebrov zagotovitve vame hrane -od vil do
vilic«.

V 41. členu so predpisana prehodna obdobja za uskladitev
dejavnosti, vložitev zahtevka za registracijo obratov, pridobitev
dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenje in dajanje v promet krme,
dodatkov in premiksov. Kmetijski inštitut RS in Veterinarski inštitut
pr Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani imata zakonsko
pooblastilo za opravljanje laboratorijskih preiskav krme, dodatkov
in premiksov do imenovanja pooblaščenih in refernčnih
laboratorijev. Minister imenuje člane sveta iz 22. člena zakona v
treh mesecih po uveljavitv zakona.
V 42. členu je možno, da minister dovoli za časovno in količinsko
omejeno količino odmik od predpisane kakovosti do uveljavitve
predpisov z EU predpisi.

IX. STROŠKI (člen 35)
Ta člen določa nosilca stroškov preiskav vzorcev pri uvozu krme,
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi od 39
do 43)
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta: ZAKON O KRMI

10. Seventh Commission Directive 76/372/EEC of 1 March
1976 establishing Community methods of analysis for the
official control of feedingstuffs

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

11. Eighth Commission Directive 78/633/EEC of 15 June 1978
establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

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

12. Council Directive 79/373/EEC of 2 April 1979 on the marketing of compound feedingstuffs

Na predloženo gradivo se nanašata 70. in 71. člen Evropskega
sporazuma o pridružitvi.

13. Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 authorizing, in certain cases, the marketing of compound
feedingstuffs in unsealed packages or containers

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
/

14. Ninth Commission Directive 81/715/EEC of 31 July 1981
establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

15. Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 laying down the categories of ingredients vvhich may be used for
the purposes of labelling compound feedingstuffs for pet animals

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

16. Council Directive 83/228/EEC of 18 April 1983 on the
fixing of guidelines for the assessment of certain products
used in animal nutrition

1. Council Directive 70/373/EEC of 20 July 1970 on the introduction of Community methods of sampling and ana!ysis for
the official control of feeding-stuffs

17.Tenth Commission Directive 84/425/EEC of 25 July 1984
establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

2. Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding -stuffs

18. Commission Directive 86/174/EEC of 9 April 1986 fixing
the method of calculation for the energy value of compound
poultryfeed

3. First Commission Directive 71/250/EEC of 15 June 1971
establishing Community methods of analysis for the official
control of feeding-stuffs

19. Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing
guidelines for the assessment of additives in animal nutrition

4. Second Commission Directive 71/393/EEC of 18 November 1971 establishing Community methods of analysis for the
official control of feedingstuffs

20. Commission Directive 91/357/EEC of 13 June 1991 laying down the categories of ingredients which may be used for
the purposes of labelling compound feedingstuffs for animals
other than pet animals

5. Third Commission Directive 72/199/EEC of 27 April 1972
establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

21. 91/516/EEC: Commission Decision of 9 September 1991
establishing a list of ingredients whose use is prohibited in
compound feedingstuffs

6. Fourth Commission Directive 73/46/EEC of 5 December
1972 establishing Community methods of analysis for the
official control of feedingstuffs

22. Eleventh Commission Directive 93/70/EEC of 28 July 1993
establishing Community analysis methods for official control
of feedingstuffs

7. Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the
fixing of maximum permitted levels for undesirable substances
and products In feedingstuffs

23. Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on
feedingstuffs intended for parlicular nutritional purposes

8. Fifth Commission Directive 74/203/EEC of 25 March 1974
establishing Community methods of analysis for the official
control of feedingstuffs

24. Council Directive 93/113/EC of 14 December 1993 concerning the use and marketing of enzymes, micro- organisms and their preparations in animal nutrition

9.First Commission Directive 76/371/EEC of 1 March 1976
establishing Community methods of sampling for the official
control of feedingstuffs

25.Twelfth Commission Directive 93/117/EC of 17 December
1993 establishing Community analysis methods for official
control of feedingstuffs
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26. Commission Directive 94/39/EC of 25 July 1994 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes

42. Commission Regulation (EC) No 866/1999 of 26 April
1999 concerning the authorisation of new additives and new
additive uses in feedingstuffs

27. Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the
method of calculating the energy value of dog and cat food
intended for particular nutritional purposes

43. Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June
1999 concerning the authorisation of new additives in
feedingstuffs

28. Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the
principles governing the organization of official inspections in
the field of animal nutrition

44. Commission Regulation (EC) No 1411/1999 of 29 June
1999 concerning the authorisation of new additives and new
additive uses in feedingstuffs

29. Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying
down the conditions and arrangements for approving and
registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector and amending Directives 70/
524/EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC

45. Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July
1999 amending the conditions for the authorisation of an additive in feedingstuffs
46. Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July
1999 concerning the authorisation of new additives uses in
feedingstuffs

30. 98/728/EC: Council Decision of 14 December 1998 concerning a Community system of fees in the animal feed sector

47. Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 October 1999 extending the provisional authorisations of certain
additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

31. Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998
establishing guidelines for the microscopic identification and
estimation of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs (Text with EEA relevance)

48. Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November 1999 linking the authorisation of certain additives
belonging to the group of coccidiostats and other medicinal
substances in feedingstuffs to persons responsible for putting
them into circulation (Text with EEA relevance)

32. Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998
authorising certain additives in feedingstuffs (Text with EEA
relevance)

49. Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 November 1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging to the group žbinders, anti-caking agents and
coagulants' in feedingstuffs

33. Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October
1998 concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives
already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

50. Commission Regulation (EC) No 2562/1999 of 3 December 1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the group of antibiotics in feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation (Text with EEA relevance)

34. Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November
1998 concerning the authorisation of new additives in
feedingstuffs (Text with EEA relevance)
35. Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 December 1998 concerning the modification of the period of authorisations of additives referred to in Article 9e(3) of Council
Directive 70/524/EEC

51. Commission Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 December 1999 concerning the authorisation of new additives
in feedingstuffs

36. Commission Regulation (EC) No 2786/98 of 22 December 1998 concerning the modification of the period of authorisations of additives referred to in Article 9i(1) of Council Directive 70/524/EEC

52. Commission Directive 2000/45/EC of 6 July 2000 establishing Community methods of analysis for the determination
of vitamin A, vitamin E and tryptophan in feedingstuffs (Text
with EEA relevance)

37. Commission Regulation (EC) No 2788/98 of 22 December 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards the withdrawal of
authorisation for certain growth promoters

53. Commission Regulation (EC) No 654/2000 of 29 March
2000 concerning the authorisation of new additives, new additive uses and new additive preparations in feedingstuffs
(Text with EEA relevance)

38. Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December
1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of
certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

54. Commission Regulation (EC) No 1353/2000 of 26 June
2000 concerning the permanent authorisation of an additive
and the provisional authorisation of new additives, new additive uses and new preparations in feedingstuffs (Text with
EEA relevance)

39. Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on the
undesirable substances and products In animal nutrition

55. Commission Regulation (EC) No 1887/2000 of 6 September 2000 on the provisional authorisation of a new additive in
feedingstuffs (Text with EEA relevance)

40. Commission Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 establishing a Community method of analysis for the determination
of lasalocid sodium in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

56. Commission Regulation (EC) No 2437/2000 of 3 November 2000 concerning the permanent authorisation of an additive and the provisional authorisation of new additives in
feedingstuffs (Text wlth EEA relevance)

41. Commission Regulation (EC) No 639/1999 of 25 March
1999 concerning the authorisation of a new additive in
feedingstuffs
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57. Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November 2000 concerning the provisional authorisations of
additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance.)

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?
PREVODA ŠE NI.

58. 2001/25/EC: Commission Decision of 27 December 2000
prohibiting the use of certain animal by-products in animal
feed (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2000) 4143)

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....)
Sodelovanja z navedenimi institucijami potekajo.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

Predvideni datum sprejema Zakona o krmi je po Državnem
programu za prevzem pravnega reda ES 30.06.2001.
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES Meto)
/

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

Mojca Geč-Zvržina
Vodja pravne službe

DA.
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DOPOLNITVAH

KAZENSKEM

POSTOPKU

(ZKP-D)
- hitri postopek - EPA 345 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

preiskovalni sodnik na obrazloženi predlog državnega tožilca
odredi pridobitev podatkov od bank, hranilnic in drugih
izvajalcev tinančnega prometa v vseh primerih, ko gre za sum
storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
pa niso izrecno povezana s pridobitvijo premoženjske koristi,
kar po sedaj veljavni ureditvi ne bi bilo mogoče. Navedeni
podatki so npr. v konkretnem primeru preiskovanja kaznivega
dejanja mednarodnega terorizma lahko potrebni za odkritje
motiva. Tako se pokaže predlagana sprememba potrebna tudi
zaradi nujnega zavarovanja pred nevarnimi kaznivimi dejanji,
kar dodatno utemeljuje hitri postopek.

EVA:
2001-2011-0019
Številka: 713-05/2001-1
Ljubljana, 08.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8.11.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Eden od razlogov, zaradi katerih predlaga obravnavo Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
po hitrem postopku, je tudi potreba, da se dokončno formalno
uredi postopek upravljanja s predmeti in premoženjem iz 506.a
člena. Vlada Republike Slovenije je v skladu z veljavnim drugim
odstavkom navedenega člena pooblaščena za izdajo
navedenega podzakonskega akta, ob pripravi katerega pa se
je na podlagi proučitve področja pokazalo, da je 506,.a člen
Zakona o kazenskem postopku na nekaterih področjih
pomanjkljiv.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kazenskem postopku obravnava po
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države.
V skladu z veljavnimi določbami Zakona o kazenskem postopku
je treba do 23.01.2002 zagotoviti materialne in organizacijske
pogoje za snemanje glavnih obravnav. Ministrstvo za
pravosodje po opravljenih simulacijah glavne obravnave z
uporabo naprave za zvočno snemanje in po posvetovanju s
tehničnimi strokovnjaki ugotavlja, da naprava le načeloma
ustreza ter da bodo potrebne še precejšnje izpopolnitve.
Potrebno bo zagotoviti tudi kadrovske in prostorske pogoje ter
izpeljati celovito usposabljanje. Glede na razvoj področja v
mednarodnih dokumentih pa je smiselno hkrati razmišljati tudi
o uvedbi možnosti za slikovno snemanje. Zato ocenjuje, da
gre za izredno potrebo države, da določi ustrezen sistem
pisanja zapisnika o glavni obravnavi, saj v nasprotnem primeru
- glede na dejstvo, da opisanega razširjenega projekta ni
mogoče realizirati do navedenega datuma - po 23.01.2002 ne
bo mogoče zakonito voditi glavnih obravnav v kazenskih
zadevah.

Glede na navedeno je potrebno čimprej zagotoviti ustrezno
pravno podlago za izdajo konkretnega podzakonskega akta.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

Prav tako je v luči zadnjih dogodkov v zvezi z mednarodnim
terorizmom potrebno poudariti, da bo predlagana sprememba
156. člena Zakona o kazenskem postopku omogočila, da
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UVOD
I.

Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in
dopolnitev zakona

1.
Poleg bistvenih razlogov za sprejem sprememb in dopolnitev
Zakona o kazenskem postopku, ki jih navajamo v nadaljevanju,
ugotavljamo, da so bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 72/98) določena
področja urejanja spremenjena tako, da je prišlo tudi do vnašanja
novih vsebin in posledično do drugačnega številčenja členov.
Glede na navedeno so določena sklicevanja na člene znotraj
zakona napačna in nekatera tudi niso bila popravljena ob navedeni
spremembi, zato so potrebni redakcijski popravki besedila.
2.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Ur. I. RS, št. 72/98) je bila predvidena uvedba zvočnega
snemanja glavnih obravnav v kazenskih zadevah. V skladu z
določbo 82. člena navedenega zakona naj bi se členi 11 in 49 do
52 pričeli uporabljati v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Predvideni rok je bil glede na kompleksnost uvajanja zvo'čnega
snemanja prekratek, zato je bil z Zakonom o spremembi Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
(Ur. I. RS, št. 66/2000) podaljšan z osemnajstih na šestihtrideset
mesecev. Glede na navedeno zakonsko določbo bi bilo potrebno
zvočno snemanje za vse kazenske glavne obravnave zagotoviti
do 23.01.2002.
Ministrstvo za pravosodje je po posvetovanju s tehničnimi
strokovnjaki pripravilo Navodilo o zapisniku o glavni obravnavi v
kazenskih zadevah (Ur. I. RS, št. 32/2000), na podlagi katerega je
bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani ena razpravna dvorana
poskusno opremljena z napravo za zvočno snemanje glavnih
obravnav. Po opravljenih simulacijah glavne obravnave z uporabo
naprave za zvočno snemanje je bilo ugotovljeno, da naprava le
načeloma ustreza in da bodo potrebne še precejšne izpopolnitve;
zagotoviti bo potrebno tudi ustrezne kadrovske in prostorske
pogoje, kakor tudi celovito usposabljanje. Vse navedeno bo
zahtevalo znatna finančna sredstva in organizacijske spremembe
pri sodiščih.
Prav tako Ministrstvo za pravosodje glede na zahteve
mednarodnih dokumentov (npr. Konvencija Združenih narodov
proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, ki jo je Republika
Slovenija že podpisala) in razvoja v mednarodni skupnosti
proučuje možnost, da bi hkrati z uvajanjem zvočnega snemanja
glavnih obravnav zagotovilo tudi pogoje za slikovno snemanje
(video konferenca kot novo sredstvo mednarodne pravne pomoči
ter možnost za zaščito prič in t.i. skesancev).
Glede na navedeno Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da je
pred pristopom k opremljanju razpravnih dvoran na vseh
slovenskih sodiščih potrebno vprašanje snemanja glavnih
obravnav v kazenskih zadevah dodatno obdelati tako primerjalno
pravno, kakor tudi z dobavitelji opreme in ustreznimi tehničnimi
strokovnjaki ter z vidika prilagoditve vseh postopkovnih določil
novemu načinu vodenja zapisnika o glavni obravnavi, saj gre za
projekt, ki je tehnično, izvedbeno in finančno zelo zahteven. Proučiti
je tudi potrebno, ali naj tak način vodenja zapisnika o glavni
obravnavi velja za vse kazenske postopke na vseh stopnjah, ali
pa le za posamezne, zahtevnejše zadeve.
Zato bo Ministrstvo za pravosodje na podlagi Navodila o zapisniku
o glavni obravnavi v kazenskih zadevah (Ur. I. RS, št. 32/2000), ki
bo v skladu z zgoraj navedenim po potrebi spremenjeno in
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dopolnjeno, nadaljevalo s projektom opremljanja razpravnih
dvoran na slovenskih sodiščih z ustreznimi napravami za
snemanje; zvočno in eventualno tudi slikovno snemanje glavnih
obravnav v kazenskih zadevah pa bo kot pravilo uvedeno ob
naslednji sistemski spremembi Zakona o kazenskem postopku.
3.
Po veljavni določbi tretjega odstavka 97. člena Zakona o
kazenskem postopku bremenijo stroški pooblaščenca
oškodovanca iz tretjega odstavka 65. člena proračun, če njihovo
plačilo ni naloženo obdolžencu. To je razumljivo v primeru, ko je
pooblaščenec postavljen po uradni dolžnosti; v primeru, ko
pooblaščenca mladoletnemu oškodovancu najame njegov zakoniti
zastopnik, pa je to v nasprotju z načeli zakonske ureditve stroškov
kazenskega postopka.
4.
Zakon o kazenskem postopku v 117. členu omogoča vročanje
pisanj tudi po podjetju, ki je pooblaščeno za vročanje pošiljk,
vendar pa ne ureja postopka pridobitve pooblastila za to dejavnost
in tudi ne napotuje na podzakonski akt, ki bi problematiko uredil.
Na podlagi določb Zakona o pravdnem postopku (Ur. I. RS, št. 26/
99) in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za
opravljanje vračanja in o pravilih za njihovo delovanje (Ur. I. RS, št.
32/2000) Ministrstvo za pravosodje že vodi register pooblaščenih
vročevalcev, zato je potrebno v Zakonu o kazenskem postopku
le še zagotoviti podlago, ki bo pooblaščenim vročevalcem na
enakih načelih omogočala tudi vročanje pisanj v kazenskem
postopku.
5.
Republika Slovenija je že sprejela Zakon o ratifikaciji Sporazuma
med državami pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in
drugimi državami, ki sodelujejo v partnerstvu za mir, glede statusa
njihovih sil in Dodatnega protokola k sporazumu med državami
pogodbenicami Severnoatlantskega pakta in drugimi državami,
ki sodelujejo v partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (Ur. I.
RS, št. 16/95 - v nadaljevanju zakon o ratifikaciji). Z navedenim
zakonom o ratifikaciji je za države pogodbenice določena tudi
subsidiarna uporaba določb Sporazuma med pogodbenicami
Severnoatlantskega pakta glede statusa njihovih sil, sklenjenega
v Londonu, 19.06.1951 (v nadaljevanju NATO SOFA).
NATO SOFA v VII. členu vsebuje določila glede izvzetja jurisdikcije,
tako kazenske kot civilne, nad pripadniki mednarodnih vojaških
sil ali njihovega civilnega dela. Navedeno izvzetje v veljavnem
Zakonu o kazenskem postopku ni izrecno urejeno.
6.
Prvi odstavek 152. člena Zakona o kazenskem postopku določa,
da ukrepe iz 150. in 151. člena tega zakona odredi preiskovalni
sodnik na pisni predlog državnega tožilca. Določena je tudi vsebina
pisnega predloga državnega tožilca, hkrati pa ni izrecno
navedeno, da mora biti odredba preiskovalnega sodnika izdana
v pisni obliki in kaj mora vsebovati.
Prav tako je pomanjkljiv tudi drugi odstavek 152. člena, ki določa
izvajanje navedenih ukrepov na podlagi ustne odredbe
preiskovalnega sodnika, ne določa pa pristojnosti in oblike
predloga za ustno odredbo.
7.
Sedaj veljavni 156. člen Zakona o kazenskem postopku omejuje
pravico preiskovalnega sodnika, da na predlog državnega tožilca
odredi pridobitev podatkov od bank, hranilnic in drugih izvajalcev
finančnega prometa samo na primere, ko gre za sum, da je
določena oseba storila uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki je
povezano s pridobitvijo premoženjske koristi.

11.
V skladu z določbama tretjega in šestega odstavka 361. člena
Zakona o kazenskem postopku sme pripor, odrejen ali podaljšan
po izreku prvostopenjske sodbe, trajati do pravnomočnosti sodbe.
Po stališču sodne prakse postane sodba, če je bila vložena
pritožba, pravnomočna z dnem odločitve sodišča druge stopnje
in ne šele z vročitvijo strankam (takrat namreč postane izvršljiva
- 129. člen). Tako se v času od pravnomočnosti sodbe pa do
njene izvršitve (nastopa kazni) obdolženci nahajajo v priporu
brez sodne odločbe.

Opisana ureditev brez upravičenega razloga preiskovalnemu
sodniku in državnemu tožilcu daje manj pooblastil, kot pa jih imajo
na podlagi veljavnih predpisov na primer Davčna uprava RS (na
podlagi Zakona o davčnem postopku), Devizni inšpektorat RS
(na podlagi Zakona o deviznem poslovanju) in Urad RS za
preprečevanje pranja denarja (na podlagi Zakona o preprečevanju
pranja denarja). Tako sta na primer prva od naštetih organov že v
primeru preiskovanja suma storitve prekrška upravičena do
pridobitve bančnih podatkov, na drugi strani pa preiskovalni sodnik
oziroma državni tožilec v skladu z opisano ureditvijo tega ne
more v primeru preiskovanja hudih kaznivih dejanj.

12.
Zakon o kazenskem postopku v drugem odstavku 506.a člena
določa, da postopek upravljanja z zaseženimi predmeti in
premoženjem predpiše Vlada Republike Slovenije. Ob pripravi
navedenega podzakonskega akta se je izkazalo, da je veljavno
besedilo navedenega člena pomanjkljivo in ga je zato potrebno
dopolniti.

Dejstvo, da veljavni 156. člen Zakona o kazenskem postopku ne
določa roka, v katerem morajo navedene institucije posredovati
podatke in dokumentacijo, v praksi povzroča težave, saj lahko
podatke zbirajo poljubno dolgo, kar lahko predstavlja oviro za
postopek.
Zaradi določil nekaterih mednarodnih dokumentov je potrebno,
da banka, hranilnica ali drugi izvajalec finančnega prometa o prejeti
sodni odredbi ne seznani osumljenca ali drugo osebo, na katero
se odredba nanaša.

Glede na že uveljavljeni institut izvršiteljev, ki opravljajo tudi
postopke hrambe v izvršilnem postopku zaseženih predmetov in
premoženja, je najbolj smotrno, da opravljajo tudi hrambo v
predkazenskem in kazenskem postopku, če drug predpis ne
določa drugega pristojnega organa. Tako na primer Zakon o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur. I. RS, št.
108/99 in 44/2000) določa, da hrambo zaseženih in odvzetih
prepovedanih drog opravlja Ministrstvo za notranje zadeve, Zakon
o orožju (Ur. I. RS, št. 61/2000) pa zaseg in pogoje za hrambo
orožja.

8.
Zakon o kazenskem postopku v drugem odstavku 161. člena
daje državnemu tožilcu možnost, da od organov za notranje
zadeve zahteva, naj zberejo potrebna obvestila in storijo druge
ukrepe, če podatki iz ovadbe ne dajejo dovolj podlage za odločitev.
Ob tem pa državni tožilec nima možnosti določitve roka, v katerem
je navedeno potrebno storiti.

Prav tako je potrebno Vlado Republike Slovenije pooblastiti, da z
istim podzakonskim aktom predpiše tudi postopek upravljanja z
varščinami (po sedaj veljavni ureditvi je pooblastilo dano le za
postopek upravljanja z zaseženimi predmeti in premoženjem, ki
služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske
koristi), določenimi v 196. do 199. členu Zakona o kazenskem
postopku.

9.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Ur. I. RS, št. 72/98) je bil uveden institut poravnavanja
v kazenskih zadevah. Tako sme državni tožilec v skladu s 161 .a
členom Zakona o kazenskem postopku ovadbo za kaznivo
dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do treh
let, odstopiti v postopek poravnavanja. Na podlagi navedene
določbe in ustreznih podzakonskih aktov so poravnalci že pričeli
z delom. Podatki o poravnavanju za leto 2000 kažejo, da le-to
uspešno poteka.

II. Predlagane bistvene dopolnitve in spremembe
V oceni stanja pod točko 1. navajamo razloge za redakcijske
popravke določenih členov Zakona o kazenskem postopku. Glede
na navedeno v 70. členu določeno kazen dvajsetih let zapora kot
razlog za obvezno obrambo v skladu z določbami Kazenskega
zakonika nadomeščamo s kaznijo tridesetih let zapora; v četrtem
odstavku 83. člena, prvem odstavku 475. člena in 564. členu
popravljamo napačno sklicevanje; v 144. členu pa usklajujemo
terminologijo Zakona o kazenskem postopku s terminologijo
kasneje sprejetega Zakona o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98 in 66/98)
ter za temeljne izraze v zakonu uvajamo uveljavljeno dvospolno
rabo.

Glede na določbo 161 .a člena Zakona o kazenskem postopku je
po sedaj veljavni ureditvi v poravnavanje mogoče odstopiti ovadbe
za kazniva dejanja iz pristojnosti okrajnih sodišč in to preden
steče postopek pred sodiščem. Državni tožilci po določenem
času, ko se ta institut uporablja, ocenjujejo, da bi bilo v nekaterih
primerih smotrno dopustiti možnost poravnavanja tudi potem, ko
postopek pred okrajnim sodiščem že teče.
10.
Ustava Republike Slovenije v 37. členu zagotavlja tajnost pisem
in drugih občil. Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi
odločbe sodišča za določen čas ne upošteva tajnost pisem in
drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno
za uvedbo in potek kazenskega postopka ali za varnost države.

Iz v oceni stanja pod točko 2. navedenih razlogov in ob upoštevanju
dejstva, da Ministrstvo za pravosodje proučuje razloge in možnosti
za sistemsko spremembo Zakona o kazenskem postopku
menimo, da z uvedbo obveznega snemanja glavnih obravnav v
kazenskih zadevah ni smiselno hiteti. Zato s predloženo
spremembo Zakona o kazenskem postopku predlagamo črtanje
določb o obveznem snemanju vseh kazenskih glavnih obravnav
ter ponovno uvajamo možnost, da predsednik senata v
konkretnem primeru lahko odredi zvočno ali slikovno snemanje
glavne obravnave, ki je že obstajala pred uveljavitvijo Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur.
I. RS, št. 72/98).

Glede na navedeno ustavno določbo je ureditev v četrtem
odstavku 213.b člena Zakona o kazenskem postopku
nezadostna, saj določa le vednost in nadzor preiskovalnega
sodnika nad dopisovanjem in drugimi stiki pripornika, ne določa
pa, da je tak poseg potrebno opredeliti s posebno sodno odločbo.
Posledično je nezadostna tudi določba 50. člena Pravilnika o
izvrševanju pripora (Ur. I. RS, št. 36/99).
Navedeno ugotavlja tudi varuh človekovih pravic v svoji zahtevi
za oceno ustavnosti zakona in podzakonskega predpisa, št. 2.14/01-1 <BU>, z dne 31.01.1001.
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Glede na v oceni stanja pod točko 3. navedene razloge, v
predlagani spremembi tretjega odstavka 97. člena izrecno
določamo, da proračun bremenijo le stroški postavljenega
pooblaščenca oškodovanca iz tretjega odstavka 65. člena Zakona
o kazenskem postopku.

V skladu s pod točko 11. v oceni stanja navedenimi razlogi je
potrebno s predlagano spremembo tretjega in šestega odstavka
361. člena Zakona o kazenskem postopku odpraviti situacijo, ko
je obsojenec v času od pravnomočnosti sodne odločbe pa do
nastopa kazni v priporu brez sodne odločbe.

V oceni stanja pod točko 4. navajamo razloge za določitev
pooblastila pooblaščenim vročevalcem po Zakonu o pravdnem
postopku tudi za vročanje pisanj v kazenskem postopku. Hkrati
je potrebno določiti tudi dolžnost ministra, pristojnega za
pravosodje, da določi vsebino sporočil pri vračanju in vročilnic v
kazenskem postopku.

Glede na razloge, navedene v 12. točki ocene stanja, je potrebno
v Zakonu o kazenskem postopku določiti pooblastilo pristojnim
državnim organom, organizacijam z javnimi pooblastili, izvršiteljem
in pooblaščenim finančnim organizacijam za opravljanje hrambe
zaseženih predmetov, premoženja in varščin. Podzakonski akt
bo določil katere vrste zaseženih predmetov in premoženja ter
varščin hrani vsak od »koncesionarjev«. Prav tako je potrebno
sodišču dati zakonsko pooblastilo, da v primeru, ko hramba ni
več ekonomsko upravičena, odredi prodajo, uničenje ali podaritev
v splošno koristne namene in določiti, da sodišče pred odločitvijo
pridobi tudi mnenje lastnika.

Zaradi v oceni stanja pod točko 5. obrazloženih razlogov je
potrebno določbo Zakona o kazenskem postopku, ki ureja
izključitev kazenskega pregona za osebe, ki uživajo v Republiki
Sloveniji imunitetno pravico po mednarodnem pravu, ustrezno
dopolniti, da bo mogoče izvajati VII. člen NATO SOFA. Hkrati bo s
predlagano spremembo opravljena tudi uskladitev 141. člena
Zakona o kazenskem postopku, ki govori o veljavi »pravil
mednarodnega prava« za določene osebe v Republiki Sloveniji,
z 8. členom Ustave RS, ki določa, da »se ratificirane in objavljene
mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno«.

II.

Predloženo besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku ne bo povzročilo
dodatnih potreb po proračunskih sredstvih.

Iz v oceni stanja pod točko 6. navedenih razlogov je potrebno v
prvem odstavku 152. člena Zakona o kazenskem postopku
izrecno določiti, da preiskovalni sodnik izda pisno odredbo za
izvajanje ukrepov ter hkrati določiti tudi njeno vsebino. Hkrati je
potrebno v drugem odstavku istega člena določiti, da za izdajo
ustne odredbe preiskovalnega sodnika v izjemnih primerih
zadošča ustni predlog državnega tožilca, o katerem preiskovalni
sodnik napravi uradni zaznamek.

Glede na izkušnje sodišča v določenih primerih že uporabljajo
vročanje po pooblaščenih vročevalcih, saj sedaj veljavna določba
117. člena Zakona o kazenskem postopku omogoča vročanje po
podjetju, ki je pooblaščeno za vročanje pošiljk. Torej sodišča že
sedaj zagotavljajo sredstva v svojih proračunih, končno pa se
poplačujejo v skladu s pravili o stroških kazenskega postopka.
Tako je sprememba zakona v tem področju potrebna zgolj zaradi
določitve postopka pridobitve pooblastila za opravljanje te
dejavnosti in zaradi napotitve na podzakonski akt.

Zaradi razlogov, navedenih v oceni stanja pod točko 7., s
predlagano spremembo 156. člena Zakona o kazenskem postopku
določamo pravico preiskovalnega sodnika, da na obrazložen
predlog državnega tožilca odredi pridobitev podatkov od bank,
hranilnic ali drugih izvajalcev finančnega prometa v vseh primerih,
ko gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje in bi ti podatki utegnili
biti dokaz v kazenskem postopku ali če so potrebni zaradi zasega
predmetov ali zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske
koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi.
Hkrati določamo rok, v katerem morajo navedene institucije
posredovati podatke ter da ne smejo le-tega razkriti strankam.

Prav tako tudi zaradi natančnejše določitve tako ipienovanih
postopkov hrambe zaseženega premoženja, začasnih
zavarovanj zahtevkov za odvzem premoženjske koristi oziroma
premoženja v vrednosti premoženjske koristi ter varščin ne bodo
nastali dodatni stroški. Pristojni organi morajo namreč že po sedaj
veljavni ureditvi za to zagotavljati sredstva. Glede na predlagano
določbo drugega odstavka 506.a člena, ki bo pod določenimi
pogoji omogočila tudi prodajo navedenih predmetov in
premoženja, pa se bo država lahko celo izognila odškodninskim
tožbam, ki bi nastale v primeru, ko bi se po končanem kazenskem
postopku ugotovilo, da je potrebno predmete in premoženje vrniti,
njihova vrednost pa bi bila zelo zmanjšana zaradi neekonomične
hrambe (npr. hramba zaseženega avtomobila, ki bi v času trajanja
kazenskega postopka izgubil svojo vrednost).

Glede na razloge, navedene v oceni stanja pod točko 8.,
ocenjujemo, da je med drugim tudi zaradi hitrosti, oziroma
pospešitve postopka, potrebno državnemu tožilcu omogočiti, da
ko od organov za notranje zadeve zahteva dodatno zbiranje
obvestil in izvajanje drugih ukrepov, da se odkrijeta kaznivo dejanje
in storilec, glede na okoliščine konkretnega primera določi tudi
rok, v katerem naj organi za notranje zadeve to storijo.
V skladu s pod točko 9. navedenimi razlogi v XXV. poglavju Zakona
o kazenskem postopku, ki ureja skrajšani postopek pred okrajnimi
sodišči, uvajamo možnost, da sodnik posameznik prekine začeto
glavno obravnavo, če državni tožilec napove, da bo konkretno
zadevo odstopil v postopek poravnavanja. Hkrati je potrebno
ustrezno dopolniti tudi določbo 161 .a člena Zakona o kazenskem
postopku, ki določa pogoje za odstop zadeve v postopek
poravnavanja.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/
94, 25/96 - odločba US, 5/98 - odločba US, 72/98, 6/99 in 66/
2000) se v prvem In četrtem odstavku 70. člena besedi »dvajsetih
let« nadomestita z besedama »tridesetih let«.

V oceni stanja pod točko 10. navajamo razloge, zaradi katerih je
potrebno v četrtem odstavku 213.b člena Zakona o kazenskem
postopku določiti, da se le na podlagi posebnega pisnega sklepa
preiskovalnega sodnika, ki ga izda na predlog državnega tožilca,
lahko odredi nadzor pisemskih in drugih pošiljk ter drugih stikov
pripornika z osebami zunaj zavoda za prestajanje kazni.
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Finančne posledice

2. člen
V četrtem odstavku 83. člena se besedi »155. člena« nadomestita
z besedama »154. člena«.
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- izraza organ za notranje zadeve in ministrstvo za notranje
zadeve se v skladu z določbami Zakona o policiji nanašata na
policijo.«.

3. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za zapisnik o glavni obravnavi veljajo tudi določbe členov 314
do 317 tega zakona.«

9. člen
Prvi odstavek 152. člena se spremeni tako, da se glasi:

4. člen
»(1) Ukrepe iz 150. in 151. člena tega zakona s pisno odredbo
odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca.
Predlog in odredba morata vsebovati:
1) podatke o osebi, zoper katero se predlaga oziroma odreja
ukrep;
2) utemeljitev oziroma ugotovitev razlogov za sum, da gre za
izvrševanje, pripravo, ali organizacijo v 150. oziroma 151.
členu tega zakona določenih kaznivih dejanj;
3) kateri ukrep se predlaga oziroma odreja, način izvajanja
ukrepa, njegov obseg in trajanje, točno določitev prostora ali
kraja, v katerem se ukrep izvaja, komunikacijsko oziroma
telekomunikacijsko sredstvo in ostale pomembne okoliščine,
ki narekujejo uporabo posameznega ukrepa;
4) utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe
posameznega ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na
drug način in uporabe ostalih milejših ukrepov;
5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje odredbe v
primeru iz naslednjega odstavka tega člena.«.

V tretjem odstavku 97. člena se besedi »stroški pooblaščenca«
nadomestita z besedami »stroški postavljenega pooblaščenca«.
5. člen
V prvem odstavku 117. člena se besedilo »po podjetju, ki je
pooblaščeno za vročanje« nadomesti z besedilom »po
pooblaščenem vročevalcu«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pooblastilo za vročanje pošiljk se pridobi z vpisom v register
pooblaščenih vročevalcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje, po določbah, ki veljajo za pravdni postopek.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, določi vsebino sporočil pri
vračanju in vročilnic v kazenskem postopku.«.

Prvi stavek drugega odstavka 152. člena se nadomesti z
besedilom:

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

»(2) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti
in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko na ustni predlog
državnega tožilca preiskovalni sodnik odredi izvrševanje ukrepov
iz 150. člena tega zakona z ustno odredbo. O ustnem predlogu
državnega tožilca preiskovalni sodnik napravi uradni zaznamek.«.

6. člen
Drugi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če vročitev pisanja po prvem odstavku tega člena ni možna,
vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre
za vročitev po pošti, pa pošti naslovnikovega prebivališča.
Naslovniku se pusti sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom na
katerem sodišču oziroma pošti in v kakšnem roku lahko
prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku na pošti ni
prevzeto, se vrne.«.

10. člen
156. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena
oseba storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
lahko preiskovalni sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca
odredi banki, hranilnici aii drugemu izvajalcu finančnega prometa,
da mu sporoči podatke in pošlje dokumentacijo o vlogah, računih
ali drugih poslih te osebe in drugih oseb, za katere je moč
utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih transakcijah ali
poslih osumljenca ali obdolženca, če bi ti podatki utegnili biti dokaz
v kazenskem postopku ali če so potrebni zaradi zasega predmetov
ali zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi
oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi.

7. člen
V prvem odstavku 141. člena se besede »pravila mednarodnega
prava« nadomestijo z besedami »določbe ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb«.
8. člen
V prvi alineji 144. člena se za besedo »osumljenec« doda vejica in
besedilo »ki označuje osumljenko in osumljenca,«.

(2) Banka, hranilnica ali drugi izvajalec finančnega prometa mora
zahtevane podatke in dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
posredovati preiskovalnemu sodniku brez odlašanja.

V peti alineji se za besedo »obdolženec« doda vejica in besedilo
»kot enotno poimenovanje za obdolženko in obdolženca,«.
V šesti alineji se za besedo »oškodovanec« doda vejica in besedilo
»ki označuje oškodovanko in oškodovanca,«.

(3) Banka, hranilnica ali drugi izvajalec finančnega prometa svoji
stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je ali da bo podatke in
dokumentacijo poslala preiskovalnemu sodniku.«.

V sedmi alineji se za besedo »tožilec« doda vejica In besedilo »ki
označuje tožilca in tožilko,«.

11. člen

Na koncu se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo:

V drugem odstavku 161. člena se v prvem stavku besedi »naj
zberejo« nadomestita z besedilom »naj v roku, ki ga on določi,
zberejo«.

»- izraz pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve
v skladu z določbami Zakona o policiji pomeni policista;
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12. člen

17. člen

V prvem odstavku 161 .a člena se besedilo »ovadbo za kaznivo
dejanje« nadomesti z besedilom »ovadbo ali obtožni predlog za
kaznivo dejanje«.

V prvem in drugem odstavku 317. člena se besedilo »o poteku
glavne obravnave« nadomesti z besedilom »o glavni obravnavi«.
18. člen

13. člen

V tretjem odstavku 361. člena se besedilo »do njene
pravnomočnosti« nadomesti z besedilom »do njene
pravnomočnosti oziroma do nastopa kazni«.

Četrti odstavek 213.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami
zunaj zavoda. Če tako zahtevajo razlogi, zaradi katerih je bil
odrejen pripor, lahko preiskovalni sodnik na predlog državnega
tožilca s pisnim sklepom odredi nadzor pisemskih in drugih pošiljk
ter drugih stikov pripornika z osebami zunaj zavoda. Preiskovalni
sodnik lahko priporniku prepove pošiljanje ali sprejemanje pisem
in drugih pošiljk ali vzpostavljanje stikov, ki so škodljivi za postopek,
ne sme pa mu prepovedati, da bi poslal prošnjo alipritožbo.«.

V šestem odstavku 361. člena se besedilo »do pravnomočnosti
sodbe« nadomesti z besedilom »do pravnomočnosti sodbe
oziroma do nastopa kazni«.
19. člen
Za 443. členom se doda nov 443.a člen, ki se glasi:

14. člen

»443.a

314. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) Sodnik lahko največ za šest mesecev prekine glavno
obravnavo, če državni tožilec napove, da bo zadevo odstopil v
poravnavanje (161 .a člen).

»(1) O glavni obravnavi se mora pisati zapisnik, v katerega se
vpisuje bistvena vsebina vsega poteka glavne obravnave.

(2) Ko državni tožilec prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma,
obtožni predlog umakne. Če državni tožilec v določenem roku
obtožnega predloga ne umakne, sodnik nadaljuje glavno
obravnavo na podlagi prejšnje.«.

(2) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali njeni posamezni deli stenografirajo. Stenografski
zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo zapisniku.
(3) Predsednik senata lahko odredi zvočno ali slikovno snemanje
glavne obravnave. Za tako snemanje se smiselno uporabljajo
določbe 84. člena tega zakona.

20. člen
V prvem odstavku 475. člena se besedilo »iz prvega ali drugega
odstavka 466. člena« nadomesti z besedilom »iz prvega ali tretjega
odstavka 466. člena«.

(4) Predsednik senata lahko na predlog strank ali po uradni
dolžnosti odredi, da se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave, za
katere misli, da so posebno pomembne.
•
(5) Če je treba, zlasti pa, če se v zapisnik dobesedno vpiše
kakšna izjava, sme predsednik senata odrediti, da se ta del
zapisnika takoj prebere. Vselej se takoj prebere, če to zahteva
stranka, zagovornik ali tisti, čigar izjava se vpisuje v zapisnik.«.
*
15. člen

21. člen
506.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali
začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi, mora v
teh primerih postopati posebej hitro. Z zaseženimi predmeti in
premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ter s
predmeti ali premoženjem, ki so bili dani kot varščina (196. do
199. člen), mora ravnati kot dober gospodar.

V prvem odstavku 315. člena se črta besedilo »o poteku glavne
obravnave«.
16. člen

(2) Če je hramba zaseženih predmetov ali začasno zavarovanje
zahtevka iz prejšnjega odstavka povezano z nerazumnimi stroški
ali pa se vrednost premoženja ali predmetov zmanjšuje, lahko
sodišče odredi, da se tako premoženje ali predmeti prodajo, uničijo
ali podarijo v splošno koristne namene. Pred odločitvijo mora
sodišče pridobiti mnenje lastnika premoženja ali predmetov.

Tretji odstavek 316. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izpovedbe obdolženca, prič in izvedencev se vpišejo v
zapisnik tako, da se poda njihova bistvena vsebina. Te izpovedbe
se vpišejo v zapisnik samo, če vsebujejo kakšno spremembo ali
dopolnitev njihovih prejšnjih izpovedb. Na zahtevo stranke
predsednik senata odredi, da se deloma ali v celoti prebere zapisnik
o prejšnji izpovedbl.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

(3) Za hrambo zaseženih predmetov in varščin ter za začasno
zavarovanje zahtevkov iz prvega odstavka skrbijo pristojni državni
organi, organizacije z javnimi pooblastili, izvršitelji in finančne
organizacije.

»(4) Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje
oziroma odgovor, ki ga senat nI dovolil.«.

(4) Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem ter varščinami
iz prvega odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije.
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Zakona o kazenskem postopku spremeni Pravilnik o izvrševanju
pripora.

22. člen
V 564. členu se besedilo »po 191. in 213. členu« nadomesti z
besedilom »po 191. in 213.C členu«.

25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določba 82.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št.72/98), Zakon o spremembi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 6/99) ter Zakon o spremembi zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 66/00).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz tretjega odstavka
117. člena Zakona o kazenskem postopku v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

26. člen

24. člen

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

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona minister, pristojen za
pravosodje, v skladu z določbo četrtega odstavka 213.b člena

16. november 2001
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OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

K 4. členu

Gre za redakcijski popravek. Z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Kazenskega zakonika (Ur. I. RS, št. 23/99) je bila v
drugem odstavku 37. člena kazen, ki se sme alternativno
predpisati za najhujša naklepna kazniva dejanja, iz dvajsetih let
povišana na trideset let zapora. Glede na to, da prvi in četrti
odstavek 70. člena Zakona o kazenskem postopku, ki med drugim
določata obvezno obrambo v primeru, ko je v zakonu predpisana
kazen dvajsetih let, nista bila ustrezno popravljena, je potrebno
besedilo uskladiti z navedeno določbo Kazenskega zakonika.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Ur. I. RS, št. 72/98) je bila spremenjena tudi določba
tretjega odstavka 97. člena. V skladu z navedeno določbo
bremenijo stroški pooblaščenca oškodovanca iz tretjega odstavka
65. člena Zakona o kazenskem postopku proračun, če njihovo
plačilo ni naloženo obdolžencu. Torej bremenijo proračun tudi
stroški tistega pooblaščenca, ki ga je mladoletnemu oškodovancu
najel njegov zakoniti zastopnik.
Stroški pooblaščenca po pooblastilu se v skladu z razlago
četrtega odstavka 92. člena Zakona o kazenskem postopku ne
morejo vnaprej izplačati iz proračuna sodišča in tudi ni v skladu z
načeli zakonske ureditve kazenskega postopka, da bi se stroški
najetega pooblaščenca, če ne pride do obsodilne sodbe, dokončno
izplačali iz proračuna.

K 2. členu
Gre za redakcijski popravek. Z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 72/98)
so bili v XV. poglavju členi od 150 do 156 nadomeščeni z novimi.
Glede na navedeno je prišlo tudi do preštevilčenja, oziroma delno
drugačnega vrstnega reda vsebin, hkrati pa ni bilo spremenjeno
sklicevanje v četrtem odstavku 83. člena. Iz vsebine sedaj veljavnih
členov 155 in 154 je jasno razvidno, da se mora sklicevanje v
četrtem odstavku 83. člena nanašati na 154. in ne na 155. člen.

Zato je potrebno tretji odstavek 97. člena ustrezno dopolniti torej, da v primeru, ko plačilo stroškov ni naloženo obdolžencu,
bremenijo proračun le »stroški postavljenega pooblaščenca
oškodovanca ...«, kot to za vnaprejšnje izplačilo iz proračuna
sodišča predvideva tudi zgoraj navedeni četrti odstavek 92. člena
Zakona o kazenskem postopku.

K 3., 14., 15., 16., 17. in 25. členu
K 5., 6. in 23. členu

Glede na v uvodu navedene okoliščine Ministrstvo za pravosodje
ocenjuje, da je pred uvedbo obveznega snemanja glavnih
obravnav v vseh kazenskih zadevah potrebno vprašanje
snemanja glavnih obravnav dodatno obdelati tako primerjalno
pravno, kakor tudi z dobavitelji opreme in ustreznimi tehničnimi
strokovnjaki, saj gre za projekt, ki je tehnično, izvedbeno in
finančno zelo zahteven. Iz navedenih razlogov in ob upoštevanju
dejstva, da Ministrstvo za pravosodje proučuje razloge in možnosti
za sistemsko spremembo Zakona o kazenskem postopku
menimo, da z uvedbo obveznega snemanja glavnih obravnav v
kazenskih zadevah ni smiselno hiteti.

Predlagani spremembi sta potrebni zaradi uvedbe pristojnosti
pooblaščenih vročevalcev po Zakonu o pravdnem postopku tudi
za vročanje pisanj v kazenskih postopkih.
Naziv »podjetje, ki je pooblaščeno za vročanje pošiljk«je zato
potrebno nadomestiti z nazivom »pooblaščeni vročevalec«, ki
obsega tako fizične kot pravne osebe, vpisane v register, ki ga
vodi Ministrstvo za pravosodje v skladu s pravili, ki veljajo za
pravdni postopek.
Pooblastilo ministru, pristojnemu za pravosodje, da določi vsebino
sporočil pri vročanju in vročilnic v kazenskem postopku je
potrebno zaradi navedbe drugačnih pravnih podlag za vročanje
v kazenskem postopku, kakor tudi fikcij vročitve, ki so v
kazenskem postopku drugačne kot v pravdnem. Rok za pripravo
navedenega je predlagan v prehodnih in končnih določbah.

Zato z navedenimi členi predložene spremembe Zakona o
kazenskem postopku predlagamo črtanje obligatornega snemanja
glavnih obravnav v kazenskih zadevah, ki bo po izčrpni proučitvi
in pripravi nato uvedeno ob sistemski spremembi Zakona o
kazenskem postopku. Posledično je potrebno ponovno uvesti
določbe o pisanju zapisnika o glavni obravnavi, kakor so veljale
pred uveljavitvijo določb, katerih črtanje predlagamo, in v prehodnih
določbah razveljaviti zakonske določbe, ki uvajajo obvezno
snemanje.

Zaradi uvedbe instituta pooblaščenega vročevalca v kazenskem
postopku je potrebno tudi določiti, da ob neuspeli vročitvi pisanje
vrne sodišču in ne pošti, kar je določeno za vročanje po pošti.

V tretjem odstavku 14. člena predlaganih sprememb (gre za tretji
odstavek 314. člena Zakona o kazenskem postopku) je določeno,
da predsednik senata lahko odredi zvočno ali slikovno snemanje
glavne obravnave. Za tako snemanje se smiselno uporablja
določba 84. člena Zakona o kazenskem postopku, ki ustrezno
ureja pogoje in postopke zvočnega ali slikovnega snemanja
preiskovalnega dejanja. Taka možnost je obstajala tudi pred
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 72/98). Ocenjujemo, da je
določba smiselna tudi z vidika v uvodu opisane aktivnosti
Ministrstva za pravosodje, ki bo po dodatni proučitvi in v skladu s
finančnimi možnostmi postopoma zagotovilo pogoje za snemanje
na vseh slovenskih sodiščih.

poročevalec, št. 89

K 7. členu
Zaradi določb NATO SOFA, ki na podlagi v uvodu omenjenega
zakona o ratifikaciji veljajo tudi v Republiki Sloveniji, je potrebno
za pripadnike mednarodnih vojaških sil ali njihovega civilnega
dela, kadar so poslani v Republiko Slovenijo, pod določenimi
pogoji izključiti kazenski pregon. Glede na to, da so določbe NATO
SOFA v tem področju zelo podrobne, zadošča samo napotitev
na določbe ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe in
pogojev ni potrebno natančneje določati.
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institucije so lahko poljubno dolgo zbirale podatke in
dokumentacijo.

Hkrati predlagana sprememba prvega odstavka 141. člena
Zakona o kazenskem postopku pomeni tudi uskladitev
uporabljenih pojmov z 8. členom Ustave RS. Ta namreč določa,
da se v Republiki Sloveniji neposredno uporabljajo •>ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe« in ne »pravila mednarodnega
prava«, kot določa sedaj veljavni prvi odstavek 141. člena Zakona
o kazenskem postopku.

Novi tretji odstavek izrecno določa, da o prejeti sodni odredbi
navedene institucije ne smejo seznaniti osumljenca in drugih oseb,
na katere se odredba nanaša. Gre za uskladitev z zahtevami
nekaterih mednarodnih dokumentov. Določilo tudi ne posega v
pravico osumljenca, da je v skladu s pravili kazenskega postopka
seznanjen z aktivnostmi preiskovalnega sodnika takrat, ko so za
to izpolnjeni pogoji.

K 8. členu
S predlaganimi spremembami uvajamo poimenovanje temeljnih
izrazov, uporabljanih v zakonu, v skladu z uveljavljeno dvospolno
rabo.

K11. členu
Če podatki v ovadbi ne dajejo dovolj podlage za odločitev, lahko
državni tožilec zahteva od organov za notranje zadeve, naj zberejo
potrebna obvestila in storijo druge ukrepe, da se odkrijeta kaznivo
dejanje in storilec. Ob tem v drugem odstavku 161. člena Zakona
o kazenskem postopku ni določen rok, v katerem naj bi bila
navedena zahteva izvršena. Glede na navedeno je smotrno, da
državni tožilec lahko glede na konkretne okoliščine določi tudi
rok za izpolnitev zahteve, kar bo prispevalo k pospešitvi postopka.

Zaradi uskladitve z Zakonom o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98 in 66/98)
je potrebno pri pomenu posameznih izrazov v zakonu določiti, da
je »pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve«
policist in da se izraza »organ za notranje zadeve« oziroma
»ministrstvo za notranje zadeve« nanašata na policijo.
K 9. členu
Zaradi jasnosti s predlagano spremembo prvega odstavka 152.
člena izrecno določamo, da preiskovalni sodnik na pisni predlog
državnega tožilca s pisno odredbo odredi ukrepe iz 150. in 151.
člena in hkrati določamo tudi vsebino te odredbe, ki mora smiselno
vsebovati vse elemente, ki so bili prej zahtevani samo za pisni
predlog državnega tožilca.

K 12. členu
V 19. členu tega zakona predlagamo novi 443.a člen Zakona o
kazenskem postopku, v skladu s katerim bo sodnik lahko za
največ šest mesecev prekinil glavno obravnavo, če bo državni
tožilec napovedal, da bo zadevo odstopil v poravnavanje.

Hkrati zaradi dosedanje nedorečenosti v drugem odstavku 152.
člena izrecno določamo, da v izjemnih primerih, ko preiskovalni
sodnik ukrepe najprej odredi le z ustno odredbo, za to zadošča
ustni predlog državnega tožilca, vendar mora preiskovalni sodnik
o predlogu ukrepa napraviti uradni zaznamek.

Glede na navedeno je potrebno v 161.a členu Zakona o
kazenskem postopku, ki določa, da sme tožilec ovadbo za kaznivo
dejanje iz pristojnosti okrajnih sodišč odstopiti v postopek
poravnavanja, določiti tudi možnost, da državni tožilec v postopek
poravnavanja odstopi zadevo, v zvezi s katero je že vložil obtožni
predlog.

K 10. členu
K 13. in 24. členu

S predlagano spremembo 156. člena ne omejujemo več pravice
preiskovalnega sodnika, da pridobi določene podatke od bank,
hranilnic in drugih izvajalcev finančnega prometa samo na primere,
ko gre za sum, da je oseba storila uradno pregonljivo dejanje, ki
je povezano s pridobitvijo premoženjske koristi. Na ta način je
preiskovalnemu sodniku dana možnost, da pridobi te podatke
tudi pri preiskovanju drugih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti (navedene podatke bo preiskovalni sodnik npr.
potreboval zato, ker ga bodo lahko pripeljali do motiva za umor,
veleizdajo ali mednarodni terorizem; do ostalih udeležencev teh
kaznivih dejanj; do žrtve teh kaznivih dejanj ipd ).

Dmgi odstavek 37. člena Ustave Republike Slovenije med drugim
določa, da samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe
sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in
drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti.
Sedaj veljavni četrti odstavek 213.b člena Zakona o kazenskem
postopku predpostavlja, da že sklep o odreditvi pripora zadošča
tudi za omejitev navedene ustavne pravice. Če strogo sledimo
besedilu navedene ustavne določbe, je za omejitev ustavne
pravice do tajnosti pisem in drugih občil potrebna posebna sodna
odločba, kar tudi predlagamo s spremembo četrtega odstavka
213.b člena.

Beseda »storilec« v prvem odstavku navedenega člena je
nadomeščena z besedama »osumljenec ali obdolženec«, saj je
pravilneje v fazi predhodnega postopka ali preiskave uporabljati
izraz, ki ne prejudicira odločitve sodišča.

Posledično bo potrebna tudi sprememba 50. člena Pravilnika o
izvrševanju pripora, kar je predlagano v prehodnih in končnih
določbah.

Predlagano besedilo člena širi pristojnost preiskovalnega sodnika
za pridobitev navedenih podatkov tudi na primere, ko so podatki
potrebni zaradi odreditve zasega predmetov po 220. členu Zakona
o kazenskem postopku ali za zavarovanje zahtevka za odvzem
premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti
premoženjske koristi po 499. členu Zakona o kazenskem
postopku. Gre za uskladitev z zahtevami mednarodnih
dokumentov s tega področja.

S predlagano spremembo tretjega in šestega odstavka 361. člena
Zakona o kazenskem postopku bo odpravljena situacija, ko se v
času od pravnomočnosti sodbe pa do njene izvršitve (nastopa
kazni), obdolženci nahajajo v priporu brez sodne odločbe.

V drugem odstavku je določeno, da morajo banke, hranilnice in
drugi izvajalci finančnega prometa zahtevane podatke posredovati
brez odlašanja. Do sedaj rok sploh ni bil določen in navedene

V primeru, ko je vložena pritožba, namreč postane sodba
pravnomočna že z dnem odločitve drugostopenjskega sodišča
in ne šele z njeno vročitvijo strankam (takrat postane izvršljiva).

K 18. členu
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V podzakonskem aktu bo določeno, za hrambo katerih vrst
zaseženih predmetov, premoženja in varščin je pristojna katera
od navedenih institucij, v kolikor tega ne določajo zgoraj navedeni
področni zakoni.

Zato je potrebno v tretjem odstavku 361. člena določiti pristojnost
za odreditev in odpravo pripora po razglasitvi sodbe do njene
pravnomočnosti oziroma do nastopa kazni • in ne, kot je to
določeno sedaj, samo do pravnomočnosti sodbe. Prav tako je
potrebno v šestem odstavku istega člena določiti, da sme pripor,
odrejen po določbah 361. člena, trajati do pravnomočnosti sodbe
oziroma do nastopa kazni - in ne le do pravnomočnosti sodbe,
kot je določeno v sedaj veljavni ureditvi.

Prav tako bo v podzakonskem aktu določen tudi postopek hrambe
varščin, določenih v skladu s 196. do 199. členom Zakona o
kazenskem postopku.
Drugi odstavek predlaganega člena daje izrecno pooblastilo
sodišču, da v določenih primerih (ko gre za nerazumno visoke
stroške ali ko je narava predmetov ali premoženja taka, da se
njihova vrednost zmanjšuje), ko hramba ali začasno zavarovanje
zahtevka v zvezi z določenim predmetom ali premoženjem ne bi
bila več ekonomsko upravičena, odredi prodajo, uničenje ali
podaritev v splošno koristne namene. V primeru prodaje takega
blaga bo namreč pridobljena protivrednost v denarju hranjena na
način, ki bo v podzakonskem aktu predviden za hrambo
zaseženega denarja in ki bo zagotavljal ohranjanje njegove
vrednosti tudi v daljšem časovnem obdobju, oziroma do konca
kazenskega postopka. Pred odločitvijo o tem mora sodišče
pridobiti mnenje lastnika predmetov ali premoženja.

K19. členu
V skladu s sedaj veljavno ureditvijo državni tožilec v postopek
poravnavanja lahko odstopi ovadbo pred vložitvijo obtožnega
predloga v skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem. S
predlagano ureditvijo pa bi bila omogočena prekinitev glavne
obravnave za največ šest mesecev, če bi državni tožilec med
postopkom ocenil, da bi bilo zadevo smotrno odstopiti v
poravnavanje. Določena časovna omejitev preprečuje, da bi se
zaradi postopka poravnavanja postopek preveč zavlekel.
K 20. členu

Enako kot v veljavnem 506.a členu Zakona o kazenskem
postopku je tudi v četrtem odsta vku predlaganega spremenjenega
člena določeno pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da predpiše
postopek upravljanja s predmeti in premoženjem ter varščinami.

Gre za redakcijski popravek sklicevanja na konkretne odstavke
466. člena Zakona o kazenskem postopku, v katerem je bil z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Ur. I. RS, št. 72/98) dodan nov drugi odstavek. Zato je
pravilno, da se 475. člen sklicuje na prvi in tretji odstavek in ne na
prvi in drugi odstavek 466. člena.

K 22. členu
Gre za redakcijski popravek. Z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 72/98)
so bile spremenjene določbe o izvrševanju pripora, ni pa bilo
popravljeno sklicevanje v 564. členu. Glede na navedeno je
pravilno sklicevanje na 191. in 213.c člen in ne na 191. in213. člen
Zakona o kazenskem postopku.

K 21. členu
Glede na ugotovitve ob pripravi podzakonskega akta, ki bo določil
postopek upravljanja z zaseženimi predmeti in premoženjem, s
predlagano spremembo v navedenem členu uvajamo zakonsko
pooblastilo pristojnim državnim organom, organizacijam z javnimi
pooblastili, izvršiteljem in pooblaščenim finančnim organizacijam
za opravljanje postopkov hrambe. V nekaterih drugih področnih
zakonih (npr. Zakon o orožju, Zakon o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami) so že določeni pristojni organi, ki opravljajo
hrambo v skladu s koristmi splošne varnosti in je glede na
specifičnost določenih skupin zaseženih predmetov smiselno,
da so tudi v konkretnem podzakonskem aktu pooblaščeni za
hrambo le-teh.
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K 26. členu
Z zadnjim členom predloga sprememb in dopolnitev Zakona o
kazenskem postopku je določen pričetek njihove veljavnosti.
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85. člen

BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
KAZENSKEM POSTOPKU, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO

Za zapisnik o glavni obravnavi se uporabljajo določbe členov 314
do 317 tega zakona, ostale določbe o zapisniku pa le kolikor niso
v nasprotju s temi določbami.

70. člen

97. člen

(1) Če je obdolženec nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam
uspešno brani, ali če teče zoper njega kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, za katero je v zakonu predpisana
kazen dvajsetih let zapora ali če je po 157. členu tega zakona
priveden k preiskovalnemu sodniku, mora imeti zagovornika
že pri prvem zaslišanju.
(2) Obdolženec mora imeti zagovornika pri postopku po 204.a
členu tega zakona in ves čas, dokler traja zoper njega odrejeni
pripor.
(3) Obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi obtožnice,
če gre za kaznivo dejanje, za katerega je v zakonu predpisana
kazen osmih let zapora ali hujša kazen.
(4) Če si obdolženec v primerih obvezne obrambe iz prejšnjih
odstavkov ne vzame zagovornika sam, mu ga predsednik
sodišča postavi po uradni dolžnosti za nadaljnji potek
kazenskega postopka do pravnomočnosti sodbe; če pa mu
je bila izrečena kazen zapora dvajsetih let ali če je nem, gluh
ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani - tudi za
postopek z izrednimi pravnimi sredstvi. Če se obdolžencu po
uradni dolžnosti postavi zagovornik po vložitvi obtožnice, se
mu to sporoči takrat, ko se mu vroči obtožnica. Če ostane
obdolženec v primeru obvezne obrambe v postopku brez
zagovornika, sam pa si ne vzame drugega zagovornika, mu
ga predsednik sodišča, pred katerim teče postopek, postavi
po uradni dolžnosti.
(5) Za zagovornika se lahko postavi samo odvetnik.

(1) Nagrado in potrebne izdatke zagovornika in pooblaščenca
zasebnega tožilca ali oškodovanca mora plačati zastopani,
ne glede na to, kdo je po odločbi sodišča dolžan plačati stroške
kazenskega postopka, razen v primerih, ko obremenjujejo
po določbah tega zakona nagrada in potrebni izdatki
zagovornika proračun. Če je bil obdolžencu zagovornik
postavljen, pa bi bilo ogroženo njegovo vzdrževanje ali
vzdrževanje oseb, ki jih je obdolženec dolžan vzdrževati, če
bi moral plačati zagovorniku nagrado in potrebne izdatke, se
ti izplačajo iz proračunskih sredstev. Tako se ravna tudi, če je
bil oškodovancu kot tožilcu postavljen pooblaščenec.
(2) Pooblaščenec zasebnega tožilca in oškodovanca, ki ni
odvetnik, oziroma odvetniški kandidat, nima pravice do
nagrade, temveč samo pravico do povrnitve potrebnih
izdatkov.
(3) Če plačilo stroškov kazenskega postopka ni naloženo
obdolžencu, bremenijo stroški pooblaščenca oškodovanca
iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona proračun.
117. člen
(1) Pisanja se vračajo praviloma po pošti ali po podjetju, ki je
pooblaščeno za vračanje pošiljk. Vračajo se lahko tudi po
uradni osebi organa, ki je odredil vračanje ali neposredno pri
tem organu.
(2) Vabilo na glavno obravnavo in druga vabila lahko sodišče tudi
ustno naznani osebi, ki je pred njim, in jo pri tem pouči o
posledicah, če ne bi prišla. Na ta način opravljeno vabilo se
zaznamuje v zapisniku, ki ga povabljeni podpiše, razen če je
to že zapisano v zapisniku o glavni obravnavi. Šteje se, da je
s tem vabilo veljavno vročeno.

83. člen
(1) Če je v tem zakonu določeno, da se sodna odločba ne more
opirati na izpovedbo obdolženca, priče ali izvedenca, izda
preiskovalni sodnik po uradni dolžnosti ali na predlog strank
sklep, s katerim izloči zapisnike o teh izpovedbah iz spisov
takoj, ko ugotovi, da gre za take izpovedbe. Zoper ta sklep je
dovoljena posebna pritožba.
(2) Po pravnomočnosti sklepa se izločeni zapisniki zaprejo v
poseben ovitek in shranijo pri preiskovalnem sodniku ločeno
od drugih spisov, ter jih ni mogoče pregledovati in ne uporabiti
v postopku.
(3) Ko je končana preiskava, kot tudi ko da preiskovalni sodnik
soglasje, da se sme obtožnica vložiti brez preiskave (prvi
odstavek 170. člena), ravna preiskovalni sodnik po prvem in
drugem odstavku tega člena tudi glede vseh obvestil, ki so jih
po 148. členu tega zakona dali organom za notranje zadeve
obdolženec in osebe, ki ne smejo biti zaslišane kot priče
(235. člen), ki so se v skladu s tem zakonom odrekle
pričevanju (236. člen) ali ki po tem zakonu ne bi smele biti
postavljene za izvedence (prvi odstavek 251. člena). Če vloži
državni tožilec obtožnico brez preiskave (šesti odstavek 170.
člena) pošlje spise, v katerih so taka obvestila,
preiskovalnemu sodniku, ta pa ravna po določbah tega člena.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena, četrtega odstavka 276.
člena, tretjega odstavka 286. člena, tretjega odstavka 340.
člena in petega odstavka 377. člena, se ustrezno uporabljajo
tudi glede zapisnikov o hišni in osebni preiskavi ter glede
predmetov, posnetkov, sporočil in drugih dokazil, ki so bili
pridobljeni v nasprotju z določbami 155. in 219. člena tega
zakona.
(5) Sodna odločba se ne sme opreti na obvestila, ki bi morala biti
po tretjem odstavku tega člena izločena iz spisov.
16. november 2001

119. člen
(1) Pisanja, za katera v tem zakonu ni določeno, da morajo biti
osebno vročena, se prav tako vračajo osebno. Vendar pa se
v primeru, če naslovnika ni v stanovanju ali na delovnem
mestu, lahko izročijo kateremu od njegovih odraslih družinskih
članov, ki je pisanje dolžan sprejeti. Če niti teh ni v stanovanju,
se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če v to privolita. Če pa se
vroča pisanje na delovnem mestu tistega, kateremu naj bo
vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni za
sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna sprejeti, ali komu, ki
dela na istem mestu, če v to privoli.
(2) Če pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega odstavka,
se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom,
v kateri pošti in v katerem roku lahko prevzame pisanje.
Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto, se vrne.
(3) Če se ugotovi, da je tisti, kateremu bi bilo treba vročiti pisanje,
odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega odstavka tega
člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti, se pisanje vrne
z navedbo, kje je odsotni.
141. člen
(1) Glede izključitve kazenskega pregona za osebe, ki uživajo v
Republiki Sloveniji imunitetno pravico po mednarodnem pravu,
veljajo pravila mednarodnega prava.
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(2) Če nastane dvom, ali gre za tako osebo, se sodišče obrne za
pojasnilo na ministrstvo za zunanje zadeve.

(5) Odredbo iz prvega odstavka tega člena izvršijo organi za
notranje zadeve. Podjetja, ki opravljajo prenos informacij, so
organom za notranje zadeve dolžna omogočiti izvršitev
odredbe.

144. člen
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni vtem zakonu, imajo tale pomen:
- osumljenec je tisti, zoper katerega se vodi predkazenski
postopek;
- obdolženec je tisti, zoper katerega teče preiskava ali zoper
katerega je vložena obtožnica, obtožni predlog ali zasebna tožba;
- obtoženec je tisti, zoper katerega je obtožnica postala
pravnomočna;
- obsojenec je tisti, za katerega je s pravnomočno sodbo
ugotovljeno, da je kazensko odgovoren za določeno kaznivo
dejanje;
- izraz obdolženec se uporablja v tem zakonu tudi kot splošen
izraz za obdolženca, obtoženca in obsojenca;
- oškodovanec je tisti, kateremu je kakršnakoli njegova osebna
ali premoženjska pravica s kaznivim dejanjem prekršena ali
ogrožena;
- tožilec je državni tožilec, zasebni tožilec in oškodovanec kot
tožilec;
- stranka je tožilec in obdolženec;
- zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska
skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze.

156. člen
Če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba
storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je
povezano s pridobitvijo premoženjske koristi, lahko preiskovalni
sodnik na obrazložen predlog državnega tožilca odredi banki,
hranilnici ali hranilno kreditni službi, da mu sporoči podatke o
vlogah, računih in drugih poslih te osebe in drugih oseb, za katere
je moč utemeljeno sklepati, da so udeležene v finančnih
transakcijah ali poslih storilca, če bi ti podatki utegnili biti pomemben
dokaz v kazenskem postopku.
161. člen
(1) Državni tožilec zavrže ovadbo, če iz same ovadbe izhaja, da
naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, če je pregon zastaran ali je
dejanje obseženo z amnestijo ali pomilostitvijo ali če so podane
druge okoliščine, ki izključujejo pregon, ali če ni podan
utemeljen sum, da je osumljenec storil naznanjeno kaznivo
dejanje. O tem, da je zavrgel ovadbo, in o razlogih za to
obvesti državni tožilec v osmih dneh oškodovanca (60. člen),
če je ovadbo podal organ za notranje zadeve, pa tudi njega.
(2) Če državni tožilec iz same ovadbe ne more presoditi, ali so
navedbe v njej verjetne, ali če podatki v ovadbi ne dajejo
dovolj podlage, da bi lahko odločil, ali naj zahteva preiskavo,
ali če je do njega prišel le glas o kaznivem dejanju, zlasti pa,
če je storilec neznan, lahko zahteva od organov za notranje
zadeve, če tega ne more storiti sam ali po drugih organih, naj
zberejo potrebna obvestila in storijo druge ukrepe, da se
odkrijeta kaznivo dejanje in storilec (148. in 149. člen). Državni
tožilec sme ob vsakem času zahtevati od organov za notranje
zadeve da ga obvestijo, kaj so ukrenili; ti so mu dolžni brez
odlašanja odgovoriti.
(3) Državni tožilec sme zahtevati potrebne podatke od državnih
organov, podjetij in drugih pravnih oseb, lahko pa v ta namen
povabi tudi tistega, ki je vložil kazensko ovadbo.
(4) Državni tožilec zavrže ovadbo, če so tudi po opravljenih
dejanjih iz drugega in tretjega odstavka tega člena podane
kakšne okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
(5) Državni tožilec in drugi državni organi, podjetja in druge pravne
osebe, morajo pri zbiranju obvestil oziroma dajanju podatkov
ravnati obzirno in paziti, da ne škodujejo časti in dobremu
imenu tistega, na katerega se podatki nanašajo.

152. člen
(1) Ukrepe iz 150. in 151. člena tega zakona odredi preiskovalni
sodnik na pisni predlog državnega tožilca, ki mora vsebovati:
1) podatke o osebi, zoper katero se predlaga ukrep;
2) utemeljitev razlogov za sum, da gre za izvrševanje, pripravo
ali organizacijo v 150. oziroma 151. členu tega zakona
določenih kaznivih dejanj;
3) kateri ukrep se predlaga, način izvajanja ukrepa, njegov
obseg in trajanje, točno določitev prostora ali kraja, v katerem
se ukrep izvaja, komunikacijsko oziroma telekomunikacijsko
sredstvo in ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo
uporabo posameznega ukrepa;
4) utemeljitev neogibne potrebnosti uporabe posameznega
ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način in
uporabe ostalih milejših ukrepov;
5) utemeljitev razloga za predčasno izvrševanje odredbe v
primeru iz naslednjega odstavka tega člena.
(2) Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče pravočasno pridobiti
in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko organi za notranje
zadeve začnejo z izvrševanjem ukrepov iz 150. člena tega
zakona na podlagi ustne odredbe preiskovalnega sodnika.
Pisna odredba mora biti izdana najkasneje v dvanajstih urah
po izdaji ustne odredbe. Za predčasno izvrševanje mora
obstajati utemeljen razlog; v nasprotnem primeru sodišče ne
glede na siceršnjo upravičenost uporabe ukrepov vselej
postopa po četrtem odstavku 154. člena tega zakona.
(3) Če pri izvrševanju ukrepa iz 2. točke prvega odstavka 150.
člena tega zakona organi za notranje zadeve ocenijo, da je
vsebina pisma ali druge pošiljke takšna, da bi utegnila biti
dokaz v kazenskem postopku, morajo s tem nemudoma
seznaniti preiskovalnega sodnika, ki odloči, kako se bo s
pošiljko ravnalo. O tem preiskovalni sodnik sestavi poseben
zapisnik.
(4) Izvajanje ukrepov iz 150. in 151. člena tega zakona lahko
traja največ en mesec, iz tehtnih razlogov pa se lahko njihovo
trajanje podaljša vsakič za en mesec, vendar za ukrepe iz
150. člena tega zakona skupno največ šest mesecev, za
ukrep iz 151. člena tega zakona pa skupno največ tri mesece.
Izvajanje teh ukrepov se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi,
zaradi katerih so bili odrejeni.
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161 a. člen
(1) Državni tožilec sme ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je
predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, odstopiti v
postopek poravnavanja. Pri tem upošteva vrsto in naravo
dejanja, okoliščine, v katerih je bilo storjeno, osebnost storilca,
njegovo predkaznovanost za istovrstna ali druga kazniva
dejanja, kot tudi stopnjo njegove kazenske odgovornosti.
(2) Poravnavanje vodi poravnalec, ki je zadevo dolžan prevzeti
v postopek. Poravnavanje se sme Izvajati le s pristankom
osumljenca in oškodovanca. Poravnalec je pri svojem delu
neodvisen. Poravnalec si mora prizadevati, da je vsebina
sporazuma v sorazmerju s težo in posledicami dejanj.
(3) Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni tožilec
ovadbo zavrže. Poravnalec je državnega tožilca dolžan
obvestiti tudi o neuspelem poravnavanju ter razlogih za to.
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(4) Pripombe in predloge strank glede zapisnika ter popravke in
dopolnitve zapisnika je treba zapisati v nadaljevanju
končanega zapisnika. V nadaljevanju zapisnika se zapišejo
tudi razlogi, zaradi katerih posamezni predlogi in pripombe
niso bili sprejeti. Predsednik senata in zapisnikar podpišeta
tudi nadaljevanje zapisnika.

Rok za izpolnitev sporazuma ne sme biti daljši od treh
mesecev.
(4) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka
oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega
odstavka 60. člena tega zakona, o čemer ga mora
poravnavalec poučiti pred podpisom sporazuma.
(5) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni tožilec, se
podrobneje opredelijo pogoji in okoliščine iz prvega odstavka
tega člena, ki vplivajo na odstop ovadbe v postopek
poravnavanja.

316. člen
(1) V uvodu zapisnika se mora navesti sodišče, pred katerim se
opravlja glavna obravnava, kraj in čas zasedanja, ime in
priimek predsednika senata, članov senata in zapisnikarja,
tožilca, obtoženca in zagovornika, oškodovanca in njegovega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter tolmača, kaznivo
dejanje, ki je predmet obravnavanja, in ali je glavna obravnava
javna ali pa je javnost izključena.
(2) Zapisnik mora zlasti vsebovati podatke o tem, katera
obtožnica je bila na glavni obravnavi prebrana in ali je tožilec
obtožbo spremenil ali razširil, kaj so predlagale stranke in kaj
je odločil predsednik senata ali senat, kateri dokazi so bili
izvedeni, ali so bili prebrani kakšni zapisniki in druga pisanja,
ali so bili reproducirani zvočni ali drugi posnetki in kakšne
pripombe so glede prebranih zapisnikov, pisanj ali
reproduciranih posnetkov podale stranke. Če je bila javnost
na glavni obravnavi izključena, se mora navesti, da je
predsednik senata opozoril navzoče na posledice, če bi
neupravičeno izdali, kar so na tej glavni obravnavi zvedeli kot
tajnost.
(3) V zapisnik o poteku glavne obravnave se po presoji
predsednika senata vpišejo pomembne izjave strank, po
potrebi pa tudi bistveni elementi izpovedb obtoženca, prič in
izvedencev.

213b. člen
(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo,
in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvom nekoga,
ki ga on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah hišnega
reda zavoda bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi
zdravnik in drugi. Posamezni obiski se smejo prepovedati, če
bi zaradi tega lahko nastala škoda za postopek.
(2) Diplomatski in konzularni predstavniki tuje države imajo
pravico, da z vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja
preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikom,
ki je državljan njihove države.
(3) Varuh človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko
pripornika obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega
obveščanja in nadzorstva preiskovalnega sodnika ali
nadzorstva nekoga, ki ga ta določi. Pisanj, ki jih pripornik
pošilja Uradu varuha človekovih pravic, ni dopustno
pregledovati.
(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami zunaj
zavoda z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega sodnika,
ki opravlja preiskavo. Ta lahko priporniku prepove pošiljanje
in sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje stikov,
ki so škodljivi za postopek, ne sme pa mu prepovedati, da bi
poslal prošnjo ali pritožbo.
(5) Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pravice
iz prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik senata.

317. člen
(1) V zapisnik o poteku glavne obravnave obravnavi se vnese
celoten izrek sodbe (tretji, četrti in peti odstavek 364. člena)
in navede, ali je bila sodba razglašena javno. Izrek sodbe v
zapisniku o poteku glavne obravnave je izvirnik.
(2) Če je bil izdan sklep o priporu (361. člen), se mora tudi ta
vnesti v zapisnik o poteku glavne obravnave.

314. člen
(1) Zapisnik o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega
zapisa glavne obravnave in zapisnik o poteku glavne
obravnave, njenih bistvenih sestavinah in sprejetih odločitvah,
kot je opredeljeno v 316. in 317. členu tega zakona.
(2) Zvočni zapis glavne obravnave se v treh delovnih dneh po
končani glavni obravnavi, če je bila obdolžencu izrečena
zaporna kazen oziroma po napovedi pritožbe v drugih primerih,
v celoti prepiše. Prepis pregleda in potrdi predsednik senata
ter ga vloži v spis kot sestavni del zapisnika o glavni
obravnavi.
(3) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski
zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo
zapisniku.

361. člen
(1) Ob izreku sodbe, s katero sepat obsodi obtoženca na kazen
zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3.
točke prvega odstavka 201. člena tega zakona.
(2) Pripor senat vselej odpravi in odredi izpustitev obtoženca, če
je ta oproščen obtožbe ali spoznan za krivega, pa mu je
odpuščena kazen, če je obsojen samo na denarno kazen ali
mu je izrečen sodni opomin ali pogojna obsodba, če je zaradi
vštetja pripora kazen že prestal ali če je obtožba zavrnjena ali
obtožnica zavržena, razen če je zavržena zaradi
nepristojnosti sodišča.
(3) Za odreditev ali odpravo pripora po razglasitvi sodbe do njene
pravnomočnosti velja prvi odstavek tega člena. O tem odloči
senat sodišča prve stopnje (šesti odstavek 25. člena).
(4) Preden izda sklep, s katerim odredi ali odpravi pripor v primerih
iz prvega in četrtega odstavka tega člena, zasliši senat
državnega tožilca, če teče postopek na njegovo zahtevo ter
obdolženca in njegovega zagovornika.
(5) Če je obtoženec že v priporu in senat spozna, da so še
podani razlogi, zaradi katerih je bil pripor odrejen, ali da so
podani razlogi iz prvega odstavka tega člena, ga s posebnim
sklepom podaljša; pripor pa odpravi, če spozna, da niso več
podani razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. Poseben sklep
izda senat tudi, kadar je treba odrediti ali odpraviti pripor.

315. člen
(1) Zapisnik o poteku glavne obravnave mora biti končan na
koncu zasedanja. Podpišeta ga predsednik senata in
zapisnikar.
(2) Stranke imajo pravico pregledati končani zapisnik in njegove
priloge, podati pripombe glede vsebine in zahtevati njegov
popravek.
(3) Popravke napačno vpisanih imen, številk in drugih očitnih
napak v pisanju sme odrediti predsednik senata na predlog
stranke ali zaslišanca ali po uradni dolžnosti. Druge popravke
in dopolnitve zapisnika sme odrediti samo senat.
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Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
(6) Pripor, ki je bil odrejen ali podaljšan po določbah prejšnjih
odstavkov, sme trajati do pravnomočnosti sodbe, vendar
najdalj do izteka časa kazni, izrečene v sodbi sodišča prve
stopnje.
(7) Kadar izreče sodišče kazen zapora, se sme obtoženec, ki je
v priporu, oddati na podlagi sklepa predsednika senata, še
pred pravnomočnostjo sodbe v zavod za prestajanje kazni,
če to sam zahteva.

(2) Če se sodnik za mladoletnike ne strinja s predlogom
državnega tožilca, zahteva o tem odločitev senata za
mladoletnike višjega sodišča.
(3) Tretji odstavek 467. člena tega zakona velja tudi, kadar senat
za mladoletnike ne ugodi predlogu državnega tožilca naj se
ustavi postopek.
506 a. člen
(1) Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali
začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske
koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi,
mora v teh primerih postopati posebej hitro in z zaseženimi
predmeti in premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje
zahtevka, ravnati ekonomično, racionalno in kot dober
gospodar.
(2) Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem iz prvega
odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije.

475. člen
(1) Če državni tožilec med pripravljalnim postopkom spozna, da
ni podlage za postopek proti mladoletniku ali da je podan
kakšen razlog iz prvega ali drugega odstavka 466. člena
tega zakona, predlaga sodniku za mladoletnike, naj ustavi
postopek. O predlogu za ustavitev postopka obvesti državni
tožilec tudi organ socialnega varstva.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

JAVNIH

CESTAH

(ZJC-A)

- skrajšani postopek - EPA 346 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št.29/97) so predlagane v skladu z Državnim
programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca leta 2002, kjer je sprejem sprememb
in dopolnitev Zakona o javnih cestah predviden v IV.četrtletju
leta 2001. Republika Slovenija se je obvezala sprejeti predlagane
spremembe in dopolnitve Zakona o javnih cestah najkasneje
do 31.12.2001 ter jih uveljaviti najkasneje z dnem polnopravnega
članstva v Evropski Uniji.

EVA:
2001-2411-0040
Številka: 346-29/2001-1
Ljubljana, 08.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8.11.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH CESTAH,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih cestah obravnava po skrajšanem
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
predloga zakona.

- dr. Pavel Gantar, minister,
- Anton Šajna, državni sekretar v Ministrstvu za promet.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

I. UVOD
Zakon o javnih cestah na področju izrednih prevozov v določbah
preverjanja prevoznih dovoljenj ni usklajen z acquis-jem. Pri
pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z acquisem (na
osnovi taiex liste - harmonograma) je bilo ugotovljeno, da to
področje z acquis-jem ni v celoti usklajeno. Republika Slovenija
se je zavezala, da bo na področju kontrole na mejah med državami
članicami in področju kontrole glede transportnih sredstev
registriranih v tretjih državah, v skladu z Uredbama Sveta EEC
4060/89 in EEC 3912/92, najkasneje do 31.12.2001 sprejela Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah. S tem bo
Republika Slovenija pripravljena na uveljavitev pravnega reda
Evropske Unije, uveljavila pa ga bo z dnem dejanskega pristopa
k Evropski Uniji, oziroma ob odpravi mejne kontrole na mejah z
državami članicami Evropske Unije.

Razlog za predlagane spremembe in dopolnitve zakona o javnih
cestah je obveznost uskladitve določb zakona o javnih cestah, ki
se nanašajo na preverjanje prevoznih dovoljenj, z evropskim
pravnim redom, do 31.12.2001.
1.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Področje izrednih prevozov je v Republiki Sloveniji urejeno z
Zakonom o javnih cestah (Uradni list Republike Slovenije, št.29/
97). Od roka uveljavitve zakona do danes je prišlo do spremembe
v odnosu Republike Slovenije do Evropske Unije na področju, ki
se nanaša na preverjanje prevoznih dovoljenj, ter do sprememb
v slovenski zakonodaji.
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5. ocena finančnih IN DRUGIH posledic

1 .maja 1998 je začel veljati Zakon o varnosti cestnega prometa
(Uradni list Republike Slovenije, št. 30/98 in 33/00 - odločba US in
39/00 - popr.odl. US, 61/00), ki v 1. odstavku 112. člena opredeljuje
pojem izrednega prevoza. Sprememba in dopolnitev Zakona o
javnih cestah je potrebna zaradi uskladitve dikcije v Zakonu o
javnih cestah z določbo Zakona o varnosti cestnega prometa.

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti proračunskih
sredstev.

II. BESEDILO ČLENOV
2. Cilj in načela zakona
1. člen

Cilj zakona je neposredno povezan z razlogom za njegov sprejem.
Cilj zakona je torej popolna uskladitev zakona o javnih cestah s
pravnim redom Evropske Unije. Zakon v tem delu ne spreminja
načel veljavnega zakona.

V 51. členu Zakona o javnih cestah (Uradni list Republike Slovenije,
št.29/97) se v prvem odstavku črta besedilo "predpisanih
največjih", za besedo "dimenzij" pa se doda vejica in besedilo
"predpisanih za posamezne vrste vozil".
V drugem odstavku se beseda "mer" nadomesti z besedo
"dimenzij", za besedilom "mase ali" pa se doda beseda "osnih".

3. Uskladitev zakona s smernicami Evropske unije
Področje preverjanja prevoznih dovoljenj urejata Uredbi Sveta
EEC 4060/89 in EEC 3912/92, kontrola na mejah med državami
članicami in kontrola glede prometnih sredstev, registriranih v
tretjih državah. Kontrola cestnih vozil, med drugim tudi glede
izpolnjevanja predpisanih dimenzij, mas in osnih obremenitev, ki
so v prometu po teritoriju držav članic Evropske Unije, se mora
opravljati znotraj teritorija posamezne države članice in ne na
meji vstopa na njen teritorij. Hkrati pa je članicam naložena
obveznost, da cestna vozila, ki so registrirana v tretjih državah in
ki vstopajo na teritorij Evropske Unije, nadzirajo na eksternih
mejah Evropske Unije.

2. člen
V 52. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se
glasita:
„(2)Nadzor iz prejšnjega odstavka za vozila, ki niso registrirana
v državah članicah Evropske unije in, ki vstopajo na njen teritorij
skozi Republiko Slovenijo, opravljajo carinski organi na mejnem
prehodu.
(3)Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez predpisanega dovoljenja
ali v nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, policist izloči iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na cesti, če jo je povzročil."

4. POMEMBNEJŠE REŠITVE
3. člen

Cestna vozila, ki so registrirana v tretjih državah in vstopajo na
teritorij Evropske Unije, se nadzirajo na eksternih mejah Evropske
Unije.

Določba prvega odstavka prejšnjega člena se začne uporabljati
z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji oziroma z dnem, ko se odpravi mejna kontrola na mejah z
državami članicami Evropske unije.

Zaradi uskladitve z Zakonom o varnosti cestnega prometa se
uskladi dikcija določbe Zakona o javnih cestah z določbo Zakona
o varnosti cestnega prometa, ki opredeljuje pojem izrednega
prevoza. V določbi se natančneje opredelijo elementi, ki
opredeljujejo izredni prevoz.

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

K 1. členu:

izpolnjevanja predpisanih dimenzij, mas in osnih obremenitev, ki
so v prometu po teritoriju držav članic Evropske Unije, se mora
opravljati znotraj teritorija posamezne države članice in ne na
meji vstopa na njen teritorij.

Sprememba 51. člena je redakcijske narave. Sprememba je
potrebna zaradi uskladitve izrazoslovja z Zakonom o varnosti
cestnega prometa.

K 3. členu:

K 2. členu:

Gre za prehodno določbo, s katero se začetek uporabe 2. člena
zakona prestavlja na dan polnopravnega članstva Republike
Slovenije v Evropski Uniji oziroma na dan, ko se odpravi mejna
kontrola na mejah z državami članicami Evropske Unije.

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Uredbama Sveta
EEC 4060/89 in EEC 3912/92 kontrola na mejah med državami
članicami in kontrola glede prometnih sredstev, registriranih v
tretjih državah. Kontrola cestnih vozil, med drugim tudi glede

z Direkcijo za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
JAVNIH CESTAH, KI SE SPREMINJAJO:

(5) Za izredni prevoz, ki poteka po cestah iz 12. in 20. člena tega
zakona, mora izdajatelj dovoljenja o izdanem dovoljenju obvestiti
tujo ali domačo pravno ali fizično osebo, ki vodi in izkorišča te
ceste, oziroma gospodarsko družbo, ki jih upravlja. Ti so upravičeni
do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

51. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih največjih dovoljenih
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(6) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za notranje zadeve, izda predpis o načinu in pogojih opravljanja
izrednih prevozov ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze po
javnih cestah v Republiki Sloveniji.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s
predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom
v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar
pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena
na državni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

52. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Nadzor največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupnih mas
in dimenzij vozil na državnih cestah je sestavni del rednega
vzdrževanja javnih cest. Pri izvajanju nadzora sodelujejo policisti.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo
način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz.
Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih cestah ali
državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za ceste v 15 dneh
po vložitvi zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, Prometni
inšpektorat Republike Slovenije in izvajalca vzdrževanja cest, po
katerih bo izredni prevoz opravljen.

(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se mora za vozila, ki vstopajo
v Republiko Slovenijo, opravljati v postopku carinskega nadzora
na mejnem prehodu.
(3) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz četrtega
odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa. Izvajalec
prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo
na cesti, če jo je povzročil.

(4) Dovoljenje Iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije ob naravnih
In drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih
potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA
S PREDPISI EVROPSKE UNIJE

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri Evropske Unije (leto):

Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
cestah

Zakon bo predvidoma popolnoma usklajen že ob uveljavitvi s
tem, da bo določba, ki se nanaša na smernici 4060/89 EEC,
3912/92 EEC začela veljati z dnem polnopravnega članstva
Republike Slovenije v Evropski Uniji, oziroma z dnem, ko se
odpravi mejna kontrola na mejah z državami Evropske Unije.

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi":
/

Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU prevedeni v
slovenščino?

V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

Ne.

/
Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Predlog akta ni preveden v noben tuj jezik.

/
Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX,
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD, Univerza...)

Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije:

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi predloga
zakona ni bilo.

Smernice oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, neusklajeno):
4060/89 EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
3912/92 EEC (smernica) - v celoti usklajeno,

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega reda
Evropske Unije In upoštevanje roka za uskladitev:

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava Evropske
Unije:

V poglavju 3 - TRANSPORT v delu Program nalog do konca leta
2002 se je Republika Slovenija zavezala, da bo Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah sprejela
najkasneje do 31.12.2001, uveljavila pa ga bo z dnem dejanskega
pristopa k Evropski Uniji, ker je izvajanje kontrole vezano na
dejansko članstvo v Evropski Uniji.

/
Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost:
/

Jože Taler
Vodja pravne službe
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Dr.Pavel Gantar
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Predlog zakona o

AMNESTIJI

(ZA- 1)

- tretja obravnava - EPA 165 - III

EVA
2001-2011-0004
Številka: 252-01/2001-1
Ljubljana, 08.11.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8.11.2001 določila
besedilo:
/
- PREDLOGA ZAKONA O AMNESTIJI,

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Miha VVohinz, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 9. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.10.2001,
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

BESEDILO ČLENOV

- kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, določena v 19.
poglavju KZ, oziroma kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
in moralo, določena v 11. poglavju KZ SRS,
- kaznivo dejanje neopravičene proizvodnje in prometa z mamili
po 196. členu KZ oziroma po 245. členu KZ SFRJ,
- kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ
oziroma po 246. členu KZ SFRJ,
- kaznivo dejanje velike tatvine po tretjem odstavku 212. člena KZ
oziroma po drugem in tretjem odstavku 166. člena KZ SRS,
- kaznivo dejanje ropa po 213. členu KZ oziroma po 168. členu KZ
SRS,
- kaznivo dejanje roparske tatvine po 214. členu KZ oziroma po
167.členu KZ SRS,
- kaznivo dejanje goljufije po drugem odstavku 217. člena KZ
oziroma po četrtem odstavku 171. člena KZ SRS,
- kaznivo dejanje izsiljevanja po 218. členu KZ oziroma po 172.
členu KZ SRS,
- kaznivo dejanje poslovne goljufije po drugem odstavku 234.a
člena KZ
- kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger
na srečo po tretjem odstavku 234.b člena KZ
■ kaznivo dejanje poneverbe po drugem odstavku 245. člena KZ
oziroma po drugem odstavku 141. člena KZ SRS,
- kaznivo dejanje ponarejanja denarja po prvem, drugem in tretjem
odstavku 249. člena KZ oziroma po prvem, drugem in tretjem
odstavku 168. člena KZ SFRJ,

1. člen
Obsojencem, ki so bili do uveljavitve tega zakona pravnomočno
obsojeni na kazen zapora pred sodiščem Republike Slovenije,
pa do uveljavitve tega zakona kazni zapora še niso prestali, se
odpusti izvršitev ene četrtine izrečene kazni zapora (v nadaljnjem
besedilu: amnestija).
Obsojencem Iz prejšnjega odstavka, ki so bili že obsojeni na
kazen zapora za istovrstna kazniva dejanja (specialni povratniki)
in so to kazen prestajali v kazenskem zavodu, ta kazen pa še ni
bila izbrisana, se odpusti izvršitev ene petine izrečene kazni
zapora.
2. člen
Če ta zakon ne določa drugače, amnestija ne velja:
1. za obsojence, ki so bili obsojeni za:
- kaznivo dejanje umora po prvem in drugem odstavku 127. člena
KZ oziroma po prvem, drugem in tretjem odstavku 46. člena KZ
SRS,
- kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po drugem odstavku
134.člena KZ oziroma po tretjem odstavku 53. člena KZ SRS,
16. november2001
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prestajajo kazen zapora oziroma iz katerega so bili pogojno
odpuščeni, po uradni dolžnosti.

- kaznivo dejanje ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic
ali vrednostnih papirjev po drugem, tretjem in četrtem odstavku
250. člena KZ oziroma po prvem in drugem odstavku 169.člena
KZ SFRJ,
- kaznivo dejanje pranja denarja po 252. členu KZ,
- kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po
261. členu KZ,
- kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 267. členu KZ oziroma
po 195. členu KZ SRS ali 179. členu KZ SFRJ,
- kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po prvem in drugem
odstavku 297. člena KZ,
- kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali
razstrelilnih snovi po drugem in tretjem, odstavku 310. člena KZ
oziroma po drugem odstavku 220. člena KZ SRS,
- kaznivo dejanje ugrabitve letala ali ladje po 330. členu KZ oziroma
po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ SFRJ,
-kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po
drugem odstavku 311. člena KZ oziroma po drugem odstavku
249. člena KZ SFRJ,
- kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode po četrtem odstavku
337. člena KZ oziroma po prvem in drugem odstavku 242. člena
v zvezi z 247. členom KZ SRS,
-kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme po četrtem odstavku
338. člena KZ oziroma po prvem in tretjem odstavku 243. člena v
zvezi z 247. členom KZ SRS,
- kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno
ustavno ureditev, določena v 33. poglavju KZ,
- kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo,
določena v 35. poglavju KZ oziroma v 16. poglavju KZ SFRJ.

Postopek po prvem odstavku tega člena za pravnomočno
obsojene, ki kazni zapora še niso nastopili, uvede sodišče, ki je
. izdalo sodbo na prvi stopnji po uradni dolžnosti.
Če postopek po prvem in drugem odstavku tega člena v
posamičnem primeru ni bil uveden po uradni dolžnosti, se mora
uvesti na zahtevo državnega tožilca, obsojenca ali osebe, ki
lahko v korist obdolženca vloži pritožbo (367. člen zakona o
kazenskem postopku).
5. člen
Odločbo o amnestiji ali odločbo, s katero se ugotovi, da niso
izpolnjeni pogoji za amnestijo, izda upravnik zavoda za prestajanje
kazni zapora, v katerem obsojenec prestaja ali je prestajal kazen
zapora, oziroma sodišče iz prejšnjega člena.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko v treh
dneh od dneva vročitve pisne odločbe vložijo pritožbo državni
tožilec, obsojenec in oseba, ki lahko v korist obdolženca vloži
pritožbo (367. člen zakona o kazenskem postopku).
6. člen
O pritožbi zoper odločbo upravnika zavoda za prestajanje kazni
zapora iz prejšnjega člena odloča minister, pristojen za
pravosodje, o pritožbi zoper odločbo sodišča, ki je izdalo odločbo
na prvi stopnji, pa pristojno višje sodišče.

2. za obsojence, ki jim je bila v enotno kazen všteta tudi kazen
zapora, izrečena za kazniva dejanja iz prejšnje točke tega člena.
3. za obsojence, ki so na dan uveljavitve tega zakona na begu.

Pristojni minister oziroma pristojno sodišče odloči o pritožbi v treh
dneh.

3. člen
7. člen

Obsojencem, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena, razen za kazniva dejanja po 1„ 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 10. in 21. alieni 1. točke prejšnjega člena, se odpusti izvršitev
ene petine izrečene kazni zapora, če so na dan uveljavitve tega
zakona starejši od šestdeset let.

Če je obsojenec na podlagi tega zakona kazen zapora v celoti
prestal, se ga na podlagi odločbe iz 5. člena tega zakona takoj
odpusti s prestajanja kazni zapora.

Obsojencem, ki so bili za kazniva dejanja iz 1. in 2. točke prejšnjega
člena obsojeni na mladoletniški zapor, se odpusti izvršitev ene
petine izrečene kazni.

8. člen
V postopku za izvedbo tega zakona se uporabljajo določbe
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

4. člen

9. člen

Postopek o amnestiji po tem zakonu uvede za obsojence, ki so
na prestajanju kazni zapora ali na pogojnem odpustu, upravnik
zavoda za prestajanje kazni zapora, v katerem obsojenci
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor je po končani drugi obravnavi predloga zakona o
amnestiji na 9. seji dne 25.10.2001 naložil s sklepom Vladi
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo
obravnavo.

zakonskega predloga vnesel tudi redakcijske popravke, ki se
nanašajo na vrstni red alinei v 2. členu, posledično temu tudi
spremembo v navajanju kaznivih dejanj v 3. členu, tako da je
prejšnja 19. alinea sedaj 21. alinea. Redakcijski popravek je vnešen
tudi v 6. člen zakonskega predloga, saj je glede na sprejeti
amandma k 5. členu jasno, da gre za odločbo upravnika zavoda
za prestajanje kazni zapora.

Predlagatelj je ob pripravi besedila predloga zakona za tretjo
obravnavo upošteval amandmaje, ki jih je Državni zbor sprejel k
1., 2., 3. in 5. členu zakonskega predloga. Ob tem pa je v besedilo

16. november2001
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta:
Zakon o amnestiji

/
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

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

Da.

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki zadevajo
ta zakon.

6) Ali je prefllog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

Še ne.

/

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Niso sodelovali.

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

Zakon ni predmet Državnega programa za prevzem pravnega
reda ES.

Kot je navedeno v točki 2 a.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Predlog zakona je usklajen z Acquis Comm. za 24. delovno
skupino, ki se nanaša na varstvo človekovih pravic in svoboščin.

mag. Ivan BIZJAK
minister

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

MEDICINSKIH

0

ZDRAVILIH

IN

PRIPOMOČKIH

(ZZMP-D)
- druga obravnava - EPA 179 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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:

EVA:
2001-2711-6054
Številka: 515-01/2001-1
Ljubljana, 08.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8.11.2001 določila
besedilo:

- prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje,
- prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm., direktor Urada
Republike Slovenije za zdravila.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH - EU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 7.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17.7.2001 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

BESEDILO ČLENOV
l.člen

2. člen

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št.101/99 in 70/00) se črta 116. a člen.

Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 7. seji dne 17.7.2001
ob prvi obravnavi predloga Zakona o spremembi zakona o zdra vitih
in medicinskih pripomočkih sprejel sklep, da je predlog primerna
podlaga za pripravo predloga besedila za drugo obravnavo in
zadolžil Vlado Republike Slovenije, da pripravi predlog za drugo
obravnavo v skladu s stališčema:
upošteva se mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve
■ prouči se možnost, da se vloge za izdajo dovoljenja za promet
z zdravili, ki so bile pri pristojnem upravnem organu vložene
do dne, ko začne veljati ta zakon, obravnavajo v skladu z
zakonom, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.

Slovenska farmacevtska industrija bo morala tako kot vsa dnjga
evropska farmacevtska industrija upoštevati določila evropskega
pravnega reda, vključno s podatkovno ekskluzivnostjo. Republika
Slovenija je z zaprtjem poglavja o prostem pretoku blaga prevzela
obveznosti, ki iz tega izhajajo. Del teh obveznosti je spoštovanje
določila o ekskluzivnosti podatkov, ki sodi v evropski farmacevtski
pravni red.
Ocenjujemo, da se je stanje na področju zdravil od sprejetja
preložitve implementacije roka iz tretje alinee prvega odstavka
15. člena zakona bistveno spremenilo v prid interesom domače
farmacevtske industrije tako, da razlogi za ohranitev 116.a člena
zakona ne odtehtajo več koristi v primerjavi z morebitno škodo:
1. Domača farmacevtska industrija deluje v predvidljivem in
transparentnem pravnem sistemu, ki je usklajen z evropskim
pravnim redom in mu sledi. To je posebej pomembno na zelo
reguliranih področjih, kot je področje zdravil;
2. V okviru pogajanj z EU je bilo doseženo petletno prehodno
obdobje za zahtevno nalogo dopolnjevanja starih dokumentacij
za zdravila, ki so že na trgu. Ta razbremenitev je omogočila
farmacevtski industriji preusmeritev prioritetnih nalog:
3. Domača farmacevtska industrija je imela že več kot eno leto
možnost izkoristiti prednosti neveljavnosti omejitve iz tretje
alinee 15. člena zakona:
4. Zaveze iz pogajalskih izhodišč s področja zdravil so še vedno
veljavne in smo na njih bili opozorjeni s strani EU;
5. ZDA so na predlog PhRMA (Združenje proizvajalcev zdravil
ZDA) predlagale uvrstitev republike Slovenije na "V/atch listo
301" zaradi neveljavnosti omejitve iz tretje alinee 15. člena
zakona oziroma zaradi veljavnosti 116.a člena zakona.
Uvrstitev na omenjeno listo bi za Republiko Slovenijo imela
posledice, ki presegajo področje farmacije.

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je proučil predlog
zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z
vidika pravno-tehnične obdelave.
Sekretariat je podal mnenje, da ima predloženi predlog zakona
sicer vse predpisane sestavine, vendar so le-te preskopo
predstavljene oziroma na določenih mestih nejasne.
Predlagatelj je v gradivu za prvo obravnavo zakona podal novo
dopolnilno obrazložitev, ki je vsebovala vse zahtevane podatke.
V tem gradivu je jasno predstavljeno, da umik 116.a člena nima
direktne povezave z odobrenim 5-letnim prehodnim obdobjem,
temveč rešuje vprašanje podatkovne eksluzivnosti. Le-ta je instrument regulatome zaščite dokumentacije o zdravilu na način,
da za določen čas preprečuje sklic konkurenčnih proizvajalcev
zdravil na dokumentacijo prvega originalnega proizvajalca zdravil.
Za razliko od tega je 5-letno prehodno obdobje namenjeno
dograjevanju te dokumentacije, na način, pri katerem je vsakemu
proizvajalcu omogočeno dograjevanje njegove lastne
dokumentacije v smislu izpopolnjevanja dosjeja.

Sekretariat je nadalje ugotovil, da je potrebno uveljavitveni rok v
2. členu predloga zakona pravno-tehnično korigirati tako, da se
besedi "dva meseca " nadomesti z besedami "šestdeseti dan".

Uvedba podatkovne ekskluzivnosti zaostri trenutne pogoje
poslovanja domače farmacevtske industrije, medtem ko 5-letno
prehodno obdobje njeno poslovanje olajšuje.

Predlagatelj se s predlogom strinja in dopušča možnost, da se
predlagani rok tudi skrajša.

Iz podane razlage izhaja, da se instituta podatkovne ekskluzivnosti
in odobrenega 5-letnega prehodnega obdobja ne sme medsebojno
zamenjavati.

Sekretariat je tudi ugotovil, da predlagatelj ni podal razlogov za
sprejem zakona po rednem trifaznem postopku, navkljub - po
mnenju Sekretariata - relativno manj zahtevni spremembi zakona.

Uvedba podatkovne ekskluzivnosti je nujna, saj je ena bistvenih
sestavin evropskega pravnega reda.

Predlagatelj je mnenja, da gre za spremembo, ki bistveno vpliva
na ureditev regulative zdravil. Regulatorni postopki na tem
področju zaradi izredne zahtevnosti postopka in obsega
dokumentacije trajajo več mesecev in potekajo kontinuirano. Zato
je predlagatelj predlagal dvomesečni rok za uveljavitev zakona
in redni trifazni zakonodajni postopek. Tako imajo predlagatelji za
pridobitev dovoljenja za promet z zdravili in regulatorni organi
možnost tehnične in časovne prilagoditve novim zahtevam.

Nadalje je Sekretariat na ustavni ravni podal ugotovitev, da dokler
Republika Slovenija ne bo postala polnopravna članica Evropske
unije, odobreno prehodno obdobje še ne bo moglo biti merodajno
oziroma učinkovito znotraj pravnega reda Republike Slovenije,
kar pomeni, da je pomen črtanja 116.a člena zakona vprašljiv in
nejasen.
Predlagatelj ponovno poudarja, da se 116.a člen zakona ne nanaša
na odobreno 5-letno prehodno obdobje.
Na sistemskem vidiku Sekretariat poudarja, da bo s črtanjem
citirane določbe stopil v veljavo 6-letni rok iz 3. alinee 1. odstavka
15. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih in da ni
zaslediti predlagateljeve utemeljitve.

V zvezi s stališčem Državnega zbora, naj se prouči možnost, da
se vloge za izdajo dovoljenja za promet z zdravili, ki so bile pri
pristojnem organu vložene do dne, ko začne veljati ta zakon,
obravnavajo v skladu z zakonom, ki je veljal do uveljavitve tega
zakona, je predlagatelj te možnosti proučil.

Predlagatelj je že v gradivu za prvo obravnavo podal argumente
za črtanje 116.a člena v povezavi s sistemskimi razlogi in
mednarodnim položajem slovenske farmacevtske industrije.

Ugotovili smo, da bi uvedba takega določila povečala možnost
uvrstitve Republike Slovenije na "VVatch listo 301 "in bila v nasprotju
s pričakovanji Evropske unije ter zavez iz pogajalskih izhodišč,
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kar ne bi odtehtalo koristi v primerjavi z morebitno škodo. Določilo
o ekskluzivnosti podatkov je eden od najpomembnejših načel v
določilih evropskega pravnega reda.

veljavnosti podatkovne ekskluzivnosti, težko predvideti morebitne
finančne posledice. Prodor teh zdravil na posamezna trge je močno
odvisen od lokalnih dejavnikov teh trgov, med drugim tudi od
zahtev zakonodaje na področju zaščite intelektualne lastnine.

Preložitev roka iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena zakona
ni v skladu s pogajalskimi izhodišči Republike Slovenije s področja
zdravil, ter ni bila v skladu z interesi proizvajalcev originalnih
zdravil, zlasti združenja proizvajalcev zdravil v ZDA, ki je zaradi
116.a člena doseglo predlog uvrstitve Republike Slovenije na
l/Vatch listo 301".

Vstop Slovenije v Evropsko unijo bo domači farmacevtski industriji
odprl pomembne nove trge. Ocenjujemo, da bi neugodno
prepoznavanje blagovnih znamk slovenske farmacevtske
industrije na teh trgih v povezavi z industrijsko lastnino povzročilo
še večjo škodo in še večje finančne posledice, kot bi jo prinesla
trenutna korist s podaljševanjem veljavnosti sedaj veljavnih določil
zakona. Taka negativna konotacija bi zelo verjetno presegla
farmacevtski sektor in bi škodila Sloveniji kot celoti ter imela
ekonomske, finančne in politične posledice.

Ocenjujemo, da je za zdravila, ki jih domača farmacevtska industrija
zaradi sprememb Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih
ne bo mogla dati na domača in tuja tržišča, do prenehanja
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Harmonizacija zakonodaje s farmacevtskim pravnim redom
in harmonizacija tehničnih predpisov za medicinske
pripomočke se nanaša na člene 8., 36., in 76. Evropskega
sporazuma o pridružitvi.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene: V celoti.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES fleto): 31.12.2000
51A H so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino? DA
6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
DA, v angleški jezik.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti: /
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev
1.) 3.1.2.1. PROST PRETOK BLAGA ( Zdravila)
Pl - 1.069, 1.131
DOP : 379

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Direktiva 65/65 EEC - osnovna direktiva
Direktiva Sveta z dne 26.januarja 1965 glede uskladitve določil,
vsebovanih v zakonih, predpisih in upravnih postopkih, ki veljajo
za zdravila.
Stopnja usklajenosti: 5 - predlagani akt je v celoti usklajen s
predpisom ES..
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: /
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Meta V. Valentlnčlč,
unlv. dipl. pravnica
GENERALNA SEKRETARKA

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
prof. dr. Dušan Keber
MINISTER

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

0

SPREMEMB

PREPREČEVANJU

SREDOZEMSKEGA

POTAPLJANJA

MATERIALOV

(PROTOKOL

O

ONESNAŽENJA

MORJA

ODPADKOV

Z

PROTOKOLA

LADIJ

IN

ZARADI

IN

DRUGIH

LETAL

POTAPLJANJU

ODPADKOVHMSPPOSO)
- EPA 347 - III
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1811-0041
Številka: 903-19/2001-4
Ljubljana, 08.11.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Janez Kopač, minister z okolje in prostor,
- Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8. novembra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB
PROTOKOLA O PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA
SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI POTAPLJANJA
ODPADKOV IN DRUGIH MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL
(PROTOKOL O POTAPLJANJU ODPADKOV),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificirajo se Spremembe Protokola o preprečevanju onesnaženja
Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih
materialov z ladij in letal (Protokol o potapljanju odpadkov), sprejete
10. junija 1995 v Barceloni.

Spremembe protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in
prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
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SPREMEMBE PROTOKOLA O PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA
SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI POTAPLJANJA ODPADKOV IN DRUGIH
MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL
(PROTOKOL O POTAPLJANJU ODPADKOV)

4(bis) "Sežiganje na morju" pomeni namerno sežiganje odpadkov
ali drugih stvari na morskih vodah Sredozemskega morja, da se
toplotno uničijo, in ne vključuje dejavnosti, povezanih z običajnimi
dejavnostmi ladij ali zrakoplovov.

Naslov
kot |e spremenjen:
PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVO ONESNAŽEVANJA SREDOZEMSKEGA MORJA Z ODMETAVANJEM
ODPADKOV Z LADIJ IN ZRAKOPLOVOV ALI Z NJIHOVIM
SEŽIGANJEM NA MORJU

4. člen,
kot je spremenjen:
Odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, razen tistih, ki so naštete
v drugem odstavku tega člena, je prepovedano.

Uvod
Druga alinea, kot )e spremenjena:

2. Seznam iz prejšnjega odstavka:

zavedajoč se nevarnosti, ki preti morskemu okolju zaradi
odmetavanja ali sežiganja odpadkov ali drugih stvari,

(a) material, izkopan z bagranjem;
(b) ribji odpadki ali organske snovi iz predelave rib in drugih
morskih organizmov;
(c) plovila do 31. decembra 2000;
(d) ploščadi in druge umetne objekte na morju pod pogojem, da
se do največje možne mere odstrani material, ki lahko ustvarja
plavajoče ostanke ali drugače prispeva k onesnaževanju
morskega okolja, kar pa ne vpliva na določbe tega protokola
glede onesnaževanja, ki je posledica raziskovanja in izkoriščanja
epikontinentalnega pasu ter morskega dna in njegovega
podzemlja;
(e) inertni nekontaminirani geološki material, za katerega ni
verjetno, da bi se njegove kemične sestavine sprostile v morsko
okolje.

Četrta alinea, kot je spremenjena:
zavedajoč se, da 17. poglavje Agende 21 UNCED poziva
pogodbenice Konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z
odpadnimi in drugimi snovmi (London, 1972) naj sprejmejo
potrebne ukrepe, da prenehajo z odmetavanjem odpadkov v
ocean in sežiganje nevarnih snovi.
Dodatna alinea:
upoštevajoč resoluciji LC 49(16) in LC 50(16), odobreni na 16.
posvetovalnem zasedanju Londonske konvencije iz leta 1972, ki
prepovedujeta odmetavanje in sežiganje industrijskih odpadkov
na morju.

5. člen,
"I.člen,

kot je spremenjen:

kot je spremenjen:

Za odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, naštetih v drugem
odstavku 4. člena, je potrebno posebno predhodno dovoljenje
pristojnih državnih organov.

Pogodbenice tega protokola (v nadaljnjem besedilu
"pogodbenice") sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da preprečijo,
ublažijo in odpravijo onesnaževanje Sredozemskega morja, ki ga
povzroča odmetavanje odpadkov z ladij in zrakoplovov ali njihovo
sežiganje na morju, če je to mogoče.

6. člen,
kot Je spremen|en:

2. člen,

1. Dovoljenje iz 5. člena se izda le po skrbni proučitvi dejavnikov,
navedenih v prilogi k temu protokolu, ali meril, smernic in ustreznih
postopkov, sprejetih na zasedanju pogodbenic na podlagi drugega
odstavka tega člena.

kot je spremenjen:
Območje, za katero se uporablja ta protokol, je območje
Sredozemskega morja, kot je opredeljeno v 1. členu Konvencije o
varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (v
nadaljnjem besedilu "konvencija").

2. Pogodbenice izdelajo in sprejmejo merila, smernice in postopke
za odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, naštetih v drugem
odstavku 4. člena, da bi tako preprečile, omilile in odpravile
onesnaževanje.

3. člen
7. člen,

Nova odstavka 3(c) In 4(bls):
kot je spremenjen:

c) vsakršno namerno odlaganje ali shranjevanje in zakopavanje
odpadkov ali drugih stvari z ladij ali zrakoplovov na morsko dno
ali v morsko podzemlje.
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Odstavek 1(b) se črta.

9. člen,
kot je spremenjen:

Drugi odstavek, kot je spremenjen:

Če pogodbenica v izjemno kritičnih razmerah presodi, da
odpadkov ali drugih stvari, ki niso na seznamu iz drugega odstavka
4. člena tega protokola, ni mogoče odstraniti na kopnem brez
nesprejemljive nevarnosti ali škode, predvsem za varnost
človeškega življenja, se ta pogodbenica nemudoma posvetuje z
organizacijo. Organizacija po posvetu s pogodbenicami tega
protokola priporoči načine shranjevanja ali najprimernejše načine
uničenja ali odstranitve v danih okoliščinah. Pogodbenica obvesti
organizacijo o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi teh priporočil.
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v takih razmerah pomagale
druga drugi.

2. Pristojni organi vsake pogodbenice izdajo za odpadke ali druge
stvari, namenjene za odmetavanje, dovoljenja, predvidena v 5.
členu.
11. člen
DrugI odstavek se črta.
14. člen
Tretji odstavek, kot je spremenjen:

10. člen

3. Za sprejem sprememb priloge k temu protokolu na podlagi 17.
člena konvencije je potrebna tričetrtinska večina glasov
pogodbenic.

Odstavek 1(a), kot je spremenjen:
(a) za izdajanje dovoljenj, predvidenih v 5. členu;

PRILOGA I

8. možnost nastanka madežev ali drugih sprememb, ki
zmanjšujejo tržnost organizmov (rib, lupinarjev itd.)

PRILOGA II

B.

Priloga I se črta..
ZNAČILNOSTI KRAJA ODMETAVANJE IN NAČIN
ODLAGANJA

Priloga II se črta.
1. Kraj (na primer koordinate kraja odmetavanja, globina in
oddaljenost od obale), kraj glede na druga območja (na primer
rekreacijska območja, drstišča, ribogojnice in ribolovna
območja ter območja izkoriščanja drugih vrst virov).
2. Pogostnost odlaganja v določenem obdobju (na primer dnevna,
tedenska, mesečna količina).
3. Način pakiranja in posode, če so.
4. Začetno razredčenje, doseženo s predlaganim načinom
izpusta, zlasti s hitrostjo ladij.
5. Značilnosti razpršitve (na primer vpliv tokov, plime in vetra na
horizontalne premike in vertikalno mešanje).
6. Lastnosti vode (na primer, temperatura, pH, slanost,
slojevitost, indeksi onesnaženja kisika - raztopljeni kisik (DO),
kemična poraba kisika (COD), biokemična poraba kisika
(BOD), navzočnost dušika v organski in mineralni obliki,
vključno z amoniakom, lebdeče snovi, druga hranila in
produktivnost).
7. Značilnosti dna (na primer topografija, geokemične in geološke
značilnosti in biološka produktivnost).
8. Obstoj in učinki drugih odmetavanj na kraju odmetavanja (na
primer navzočnost težkih kovin in vsebnost organskega
ogljika).
9. Pri izdaji dovoljenja za odmetavanje si pogodbenice
prizadevajo ugotoviti ali obstaja ustrezna znanstvena podlaga
za oceno posledic takšnega odmetavanja na območju v skladu
z navedenimi določbami in ob upoštevanju sezonskih
sprememb.

PRILOGA III,
kot je spremenjena:
PRILOGA
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri določitvi meril za izdajo
dovoljenj za odmetavanje stvari v morje ob upoštevanju 6. člena
vključujejo:
A. ZNAČILNOSTI IN SESTAVA STVARI
1. skupna količina in povprečna sestava odvrženih stvari (na
prjpier letno),
2. oblika (na primer trdna, mehka, tekoča ali plinasta),
3. lastnosti: fizikalne (na primer topnost in gostota), kemične in
biokemične (na primer poraba kisika, hranila) in biološke (na
primer navzočnost virusov, bakterij, kvasovk, parazitov),
4. strupenost,
5. obstojnost: fizična, kemična in biološka,
6. kopičenje in biotransformacija v bioloških snoveh ali usedlinah,
7. občutljivost za fizikalne, kemične in biokemične spremembe
in medsebojno delovanje v vodnem okolju z drugimi
raztopljenimi organskimi in anorganskimi snovmi.
16. november2001
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podvodna korozija objektov, oviranje plovbe ladij zaradi
plavajočega materiala, oviranje ribolova ali plovbe zaradi
odloženih odpadkov ali trdnih predmetov na morskem dnu
ter zaščita območij, ki so posebnega znanstvenega ali
naravovarstvenega pomena.
4. Praktične možnosti uporabe drugih načinov za obdelavo,
odlaganje ali uničenje stvari na kopnem ali postopkov za
zmanjšanje njihove škodljivosti pri odmetavanju v morje.

C. SPLOŠNA OCENA IN RAZMERE
1. Možne posledice za rekreacijske dejavnosti (na primer,
navzočnost plavajočega ali nanesenega materiala, kalnost,
neprijeten vonj, izguba barve vode in penjenje).
2. Možne posledice za življenje v morju, gojenje rib in lupinarjev,
zaloge rib in ribištvo, donos in gojenje alg.
3. Možne posledice za druge oblike uporabe morja (na primer
poslabšanje kakovosti vode za industrijsko uporabo,

3. člen

4 člen

Za Izvajanje sprememb protokola skrbita Ministrstvo za okolje in
prostor in Ministrstvo za promet.

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

ne vključuje dejavnosti, povezanih z normalnim delovanjem ladij
ali letal. Sicer pa ostane sistem prvotnega protokola še naprej v
veljavi.

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem in njenih protokolov,
ki je bila 10. junija 1995 v Barceloni, so bile sprejete spremembe
Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja
zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal.
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 30. maja 1995 pooblastila
delegacijo, ki'se je te konference udeležila, da spremembe
protokola sprejme. Do 2. oktobra 2000 je spremembe konvencije
ratificiralo devet pogodbenic, med njimi tudi Evropska unija.
Spremembe protokola začnejo veljati trideseti dan po dnevu, ko
je depozitar prejel obvestilo o sprejetju najmanj treh četrtin
pogodbenic tega protokola, to pa je najmanj 15 pogodenic.

V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja že upošteva
vsebine, ki jih narekujejo spremembe protokola, prav tako sta v
postopku sprejemanja novi Zakon o vodah in Pomorski zakonik.
Predloga že upoštevata vsebine, ki jih urejajo spremembe
protokola, zato uveljavljanje teh sprememb ne bo narekovalo
dodatnih sprememb zakonodaje na tem področju.
Glede na to, da uveljavljanje sprememb protokola ne predstavlja
večjih sprememb zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni
sprejem evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in
obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v
Slovenijo, ratifikacija in nato implementacija sprememb protokola
ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun Republike
Slovenije.

Spremenjeni protokol prepoveduje sežiganje odpadkov na morju,
zaradi česar je tudi spremenjen naslov protokola. Nov naslov se
glasi: Protokol o preprečevanju in odpravi onesnaževanja
Sredozemskega morja z odmetavanjem z ladij in letal ali s
sežiganjem na morju. Tako je v protokolu opredeljen izraz sežiganje
na morju kot namerno sežiganje odpadkov ali drugih snovi na
morskih vodah Sredozemskega morja, da se jih termično uniči, in
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

1. Naslov predloga akta
Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o preprečevanju
onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov
in drugih materialov z ladij in letal, (Protokol o potapljanju odpadkov)

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

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega
sporazuma o pridružitvi

5. Ali so zoora! navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

6. Ali le predlog akta preveden in v kateri lezlk?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEE,
Komislla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza..,)

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno);

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanle roka za uskladitev

1999/802/EC: Council Decision of 22 October 1999 on the acceptance of amendments to the Protocol for the Prevention of
Pollution by Dumping from Ships and Aircraft
Vodja pravno sistemske
službe za varstvo okolja
DUŠAN PICHLER

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
- usklajen v celoti
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Minister
za okolje in prostor
mag. JANEZ KOPAČ
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

0

VARSTVU

PRED

SPREMEMB

PROTOKOLA

SREDOZEMSKEGA

ONESNAŽEVANJEM

S

MORJA

KOPNEGA

(MSPVSOK)
- EPA 348 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor,
■ Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
mag. Mitja Bricelj, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

EVA:
2001-1811-0039
Številka: 903-19/2001-3
Ljubljana, 08.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8. novembra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB
PROTOKOLA O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA
PRED ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

l.člen

2. člen

Ratificirajo se Spremembe Protokola o varstvu Sredozemskega
morja pred onesnaževanjem s kopnega, sprejete 7. marca 1996
v Sirakuzi.

Spremembe protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in
prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
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SPREMEMBE PROTOKOLA O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA PRED
ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA

in odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu borijo na območju
Sredozemskega morja, ki ga povzročajo onesnažene reke,
izpusti iz obalnih objektov ali iztokov ali ki izhaja iz kakršnih koli
drugih virov ali dejavnosti na kopnem na njihovem ozemlju, pri
čemer dajo prednost opuščanju vnašanja snovi, ki so strupene,
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih.

A. NASLOV
Naslov protokola se spremeni:
PROTOKOL ZA VARSTVO SREDOZEMSKEGA MORJA
PRED ONESNAŽEVANJEM IZVIROV IN DEJAVNOSTI
NA KOPNEM

D. 2. ČLEN

B. UVODNI ODSTAVKI

Doda se naslov, besedilo odstavkov a) in d) pa se spremeni:

Prvi uvodni odstavek protokola se spremeni:
so pogodbenice Konvencije o varstvu Sredozemskega morja
pred onesnaženjem, sprejete 16. februarja 1976 v Barceloni in
spremenjene 10. junija 1995,

OPREDELITEV POJMOV
a) "konvencija" pomeni Konvencijo o varstvu Sredozemskega
morja pred onesnaženjem, sprejeto 16. februarja 1976 v Barceloni
in spremenjeno 10. junija 1995;

tretji uvodni odstavek protokola se spremeni:
opažajo vse večje pritiske na okolje, ki nastajajo zaradi človekovih
dejavnosti na območju Sredozemskega morja, zlasti na področju
industrializacije in urbanizacije, ter sezonskega povečevanja
obalnega prebivalstva zaradi turizma,

d) "hidrološki bazen" pomeni celotno povodje na ozemlju
pogodbenic, katerega vode se iztekajo v Sredozemsko morje,
kot je opredeljeno v 1. členu konvencije.

četrti uvodni odstavek protokola se spremeni:
E. 3. ČLEN

priznavajo, da onesnaževanje iz virov in dejavnosti na kopnem
ogroža morsko okolje, življenjske vire in človekovo zdravje ter da
zaradi tega nastajajo resni problemi v mnogih obalnih vodah in
rečnih izlivih Sredozemskega morja, predvsem zaradi izpuščanja
neprečiščenih, ne dovolj prečiščenih ali neprimerno odstranjenih
gospodinjskih ali industrijskih odpadkov, ki vsebujejo strupene ali
obstojne snovi in snovi, ki se lahko kopičijo v organizmih,

Dodata se naslov In nov odstavek:
OBMOČJE PROTOKOLA
a bis) (se na novo označi kot b))
b) Hidrološki bazen območja Sredozemskega morja;

naslednji odstavek se doda kot peti uvodni odstavek:

Odstavek b) se na novo označi kot odstavek c). Odstavek c)
se na novo označi kot odstavek d) In se spremeni:

uporabljajo previdnostno načelo in načelo "onesnaževalec plača",
opravljajo presojo vplivov na okolje in uporabljajo najboljše
razpoložljive metode in najboljšo okoljsko prakso s čistimi
proizvodnimi tehnologijami vred, kot je predvideno v 4. členu
konvencije,

d) Brakične vode,-slane obalne vode skupaj z močvirji in obalnimi
lagunami ter podtalnica, povezana s Sredozemskim morjem.

šesti uvodni odstavek protokola se spremeni:

F. 4. ČLEN

so odločene, da v tesnem sodelovanju storijo vse potrebno, da
zavarujejo Sredozemsko morje pred onesnaževanjem iz virov in
dejavnosti na kopnem,

Doda se naslov, besedilo pododstavkov a) In b) prvega
odstavka pa se spremeni:

naslednji odstavek se doda kot sedmi uvodni odstavek:

UPORABA PROTOKOLA

upoštevajo Svetovni akcijski program za varstvo morskega okolja
pred dejavnostmi na kopnem, sprejet 3. novembra 1995 v
VVashingtonu,

1. Ta protokol se uporablja:
a) za izpuste, ki izvirajo iz točkovnih in razpršenih virov ter iz
dejavnosti na kopnem na ozemljih pogodbenic in lahko
neposredno ali posredno vplivajo na območje Sredozemskega
morja. Ti izpusti vključujejo tiste, ki dosežejo sredozemsko
območje, kot je opredeljeno v odstavkih a), c) in d) 3. člena tega
protokola, prek obalnih odlagališč, rek, iztokov, kanalov ali drugih
vodotokov s pripadajočo podtalnico ali prek odtokov in odlagališč
pod morskim dnom z dostopom s kopnega;

C,1.ClEN
Doda se naslov, besedilo pa se spremeni:
SPLOŠNA DOLOČBA

b) za vnose snovi, ki onesnažujejo in se po zraku prenašajo do
območja Sredozemskega morja iz virov ali dejavnosti na kopnem

Pogodbenice tega protokola (v nadaljnjem besedilu pogodbenice)
storijo vse potrebno, da v največji možni meri preprečijo, ublažijo
poročevalec, št. 89
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na ozemljih pogodbenic pod pogoji, določenimi v prilogi III k temu
protokolu.

preverjanje skladnosti z dovoljenji in predpisi.Taka pomoč vključuje
posebno usposabljanje zaposlenih.

Doda se nov odstavek:

4. Pogodbenice uvedejo ustrezne sankcije za neskladnost z
dovoljenji in prepisi in zagotovijo njihovo uporabo.

3. Pogodbenice povabijo države, ki niso pogodbenice protokola in
na katerih ozemlju je del hidrološkega bazena Sredozemskega
morja, da sodelujejo pri izvajanju protokola.

I. 7. ČLEN

G-5-ČLEN

Doda se naslov. Besedilo pododstavka e) prvega odstavka
in tretjega odstavka se spremeni:

Doda se naslov, besedilo prvega, drugega in četrtega
odstavka pa se spremeni:
SPLOŠNE OBVEZNOSTI
1. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo odpravile onesnaževanje,
ki izhaja iz virov in dejavnosti na kopnem, in zlasti opuščale
vnašanje snovi iz priloge I, ki so strupene, obstojne in se lahko
kopičijo v organizmih.
2. V ta namen posamič ali skupaj, kot je primerno, izdelajo in
izvedejo nacionalne ali regionalne akcijske načrte in programe, ki
vsebujejo ukrepe in časovni razpored za njihovo izvedbo.
Tretji odstavek se črta.
4. (na novo oštevilčen kot 3.)
Pogodbenice ob upoštevanju elementov, določenih v prilogi I,
sprejmejo prednostne naloge in časovni razpored za izvajanje
akcijskih načrtov, programov in ukrepov, ki se redno pregledujejo
in dopolnjujejo.
Dodata se nova odstavka:
4. Pri sprejemanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov
pogodbenice posamič ali skupaj upoštevajo najboljše razpoložljive
metode in najboljšo okoljsko prakso skupaj s čistimi proizvodnimi
tehnologijami, kadar je to primerno, in ob tem upoštevajo merila,
določena v prilogi IV.

SKUPNE SMERNICE, STANDARDI IN MERILA
1....
e) Posebne zahteve glede količine izpuščenih snovi (naštetih v
prilogi I), njihova koncentracija v odplakah in načini izpuščanja.
3. Pri sprejemanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov iz 5. in
15. člena tega protokola se za njihovo postopno izvajanje
upoštevajo zmožnost obstoječih obratov, da se prilagodijo in
preusmerijo, gospodarska moč pogodbenic in njihova potreba po
razvoju.
J. 8. člen
Doda se naslov, besedilo pa se spremeni:
SPREMLJANJE STANJA IN SPREMEMB
V okviru določb konvencije in programov za spremljanje stanja in
sprememb, predvidenih v 12. členu konvencije, in če je potrebno,
pogodbenice v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi
organizacijami čim prej izvedejo dejavnosti, povezane s
spremljanjem stanja in sprememb, in omogočijo dostop javnosti
do ugotovitev:
a) da, če je mogoče, sistematično ocenijo raven onesnaženja ob
svojih obalah, zlasti v zvezi z dejavnostmi in skupinami snovi iz
priloge I, in o tem redno poročajo;

5. Pogodbenice sprejmejo preprečevalne ukrepe za čim večje
zmanjšanje tveganja onesnaženja zaradi nesreč.

b) da ocenijo učinkovitost akcijskih načrtov, programov in ukrepov,
ki se izvedejo v okviru tega protokola, da se v največji možni meri
odpravi onesnaženje morskega okolja.

H. g. ČLEN

K. 9. ČLEN

Doda se naslov, besedilo pa se zamenja s tem:

Doda se naslov, besedilo pa se spremeni:

SISTEM DOVOLJENJ ALI UREDITVE S PREDPISI

ZNANSTVENO IN TEHNIČNO SODELOVANJE

I. Za odvajanje iz točkovnih virov v območje protokola in za
izpuste v vodo ali zrak, ki dosežejo sredozemsko območje, kot je
opredeljeno v odstavkih a), c) in d) tretjega člena tega protokola,
in lahko vplivajo nanj, strogo velja, da je zanje potrebno dovoljenje
ali predpis pristojnih organov pogodbenice ob pravilnem
upoštevanju določb tega protokola in njegove priloge II ter
ustreznih sklepov ali priporočil, ki so jih pogodbenice sprejele na
zasedanjih.

Pogodbenice skladno s 13. členom konvencije sodelujejo na
področjih znanosti in tehnologije, ki so povezana z
onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem, zlasti pri
raziskavah o vnašanju, poteh in učinkih snovi, ki onesnažujejo, in
o razvoju novih metod za njihovo obdelavo, zmanjšanje njihove
količine ali njihovo odpravo ter razvoju čistih proizvodnih tehnologij
v ta namen. Zato si pogodbenice predvsem prizadevajo:

2. V ta namen pogodbenice zagotovijo sisteme za inšpekcijski
nadzor, ki ga opravijo njihovi pristojni organi, da ocenijo skladnost
z dovoljenji in predpisi.

Doda se nov odstavek:
c) spodbuditi dostop do okolju primerne tehnologije, vključno s
čisto proizvodno tehnologijo, in njen prenos.

3. Organizacija lahko pogodbenicam na njihovo zahtevo pomaga
pri vzpostavitvi novih ali krepitvi obstoječih pristojnih služb za
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zasedanji pogodbenic konvencije, kijih imajo na podlagi 18. člena
konvencije. Pogodbenice lahko imajo tudi izredna zasedanja
skladno z 18. členom konvencije.

L. 10. ČLEN
Doda se naslov, besedilo pa se spremeni:
STROKOVNA POMOČ

2....
a) da spremljajo izvajanje tega protokola in proučijo učinkovitost
sprejetih akcijskih načrtov, programov in ukrepov;

1. Pogodbenice neposredno ali ob pomoči pristojnih regionalnih ali
drugih mednarodnih organizacij dvostransko ali večstransko
sodelujejo, da bi oblikovale, in če je mogoče, izvedle programe za
pomoč državam v razvoju, zlasti na področju znanosti,
izobraževanja in tehnologije, da se preprečijo, zmanjšajo, ali če je
primerno, postopno odpravijo vnašanje snovi, ki onesnažujejo, iz
virov in dejavnosti na kopnem ter njihovi škodljivi učinki na morsko
okolje.

c) da oblikujejo in sprejmejo akcijske načrte, programe in ukrepe
skladno s 5., 7. in 15. členom tega protokola;
f) da obravnavajo poročila, ki jih predložijo pogodbenice po 13.
členu tega protokola.

2. Strokovna pomoč bi vključevala predvsem usposabljanje
znanstvenega in strokovnega osebja ter pridobivanje, uporabo in
proizvodnjo primerne opreme, in če je primerno, čistih proizvodnih
tehnologij v teh državah pod ugodnimi pogoji, o katerih se
dogovorijo pogodbenice, ki jih to zadeva.

Q-15-ČLEN

M. 11. ČLEN

1. Pogodbenice na zasedanjih z dvetretjinsko večino sprejmejo
kratkoročne in srednjeročne regionalne akcijske načrte in
programe, v katerih so ukrepi in časovna razporeditev njihovega
izvajanja kot jih predvideva 5. člen tega protokola.

Doda se naslov, besedilo prvega odstavka pa se spremeni:
SPREJEMANJE AKCIJSKIH NAČRTOV, PROGRAMOV IN
UKREPOV

Doda se naslov:
ČEZMEJNO ONESNAŽEVANJE

Besedilo drugega odstavka se zamenja s tem:
N. 12. ČLEN

2. Najkasneje v enem letu od začetka veljavnosti sprememb k
temu protokolu organizacija oblikuje regionalne akcijske načrte in
programe iz prvega odstavka, ustrezno strokovno telo
pogodbenic pa jih obravnava in odobri. Sprejem takih regionalnih
akcijskih načrtov in programov se uvrsti na dnevni red naslednjega
zasedanja pogodbenic. Enak postopek velja za vse dodatne
akcijske načrte in programe.

Doda se naslov, besedilo prvega odstavka pa se spremeni:
REŠEVANJE SPOROV
1. Če bi onesnaževanje s kopnega, ki izvira z ozemlja ene od
pogodbenic, verjetno neposredno posegalo v interese ene ali
več drugih pogodbenic, se te pogodbenice ob upoštevanju prvega
odstavka 28. člena konvencije na zahtevo vsaj ene izmed njih
obvežejo, da se bodo posvetovale, da bi našle zadovoljivo rešitev.

Dodajo se novi odstavki:
3. Sekretariat uradno obvesti vse pogodbenice o ukrepih in
časovnih razporeditvah, sprejetih skladno s prvim odstavkom
tega člena. Taki ukrepi in časovne razporeditve postanejo
zavezujoči sto osemdeseti dan po uradnem obvestilu za vse
pogodbenice, ki v sto devetinsedemdesetih dneh od dneva
uradnega obvestila niso uradno obvestile sekretariata o ugovoru.

0.13. ČLEN
Doda se naslov. Besedilo prvega odstavka, prvega stavka
drugega odstavka In pododstavka d) drugega odstavka se
spremeni :

4. Pogodbenice, ki so poslale uradno obvestilo o ugovoru skladno
s prejšnjim odstavkom, obvestijo zasedanje pogodbenic o tem,
kako nameravajo ukrepati, pri čemer pa se razume, da lahko te
pogodbenice kadar koli dajo soglasje k ukrepom in časovnim
razporeditvam.

POROČILA
1. Če se pogodbenice na zasedanju ne odločijo drugače, vsaki
dve leti predložijo prek organizacije zasedanjem pogodbenic
poročila o izvedenih ukrepih, doseženih rezultatih in o morebitnih
težavah, ki jih imajo pri uporabi tega protokola. Postopki za
predložitev takih poročil se določijo na zasedanjih pogodbenic.

R. 16. ČLEN
Doda se naslov, besedilo drugega odstavka pa se spremeni:

2. Taka poročila med drugim vključujejo:

KONČNE DOLOČBE

d) akcijske načrte, programe in ukrepe, ki se izvajajo skladno s
5., 7. in 15. členom tega protokola.

2. Poslovnik in finančna pravila, sprejeta na podlagi 24. člena
konvencije, se uporabljajo za ta protokol, če pogodbenice ne
odločijo drugače.

P. 14. ČLEN

Besedilo zadnjega odstavka se spremeni:

Doda se naslov. Besedilo prvega odstavka In pododstavkov
a), c) In f) drugega odstavka se spremeni:

Sestavljeno v Atenah 17. maja 1980 in spremenjeno v Sirakuzi 7.
marca 1996 v enem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem
in španskem jeziku, prt čemer so vsa štiri besedila enako veljavna.

ZASEDANJA
1. Redna zasedanja pogodbenic potekajo skupaj z rednimi
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28. sežiganje odpadkov in ravnanje z ostanki sežiga
29. posegi, zaradi katerih se fizično spremeni naravna oblika
obale
30. promet

PRILOGA I
Priloga I se zamenja z novo prilogo I:
PRILOGA I
ELEMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI
AKCIJSKIH NAČRTOV, PROGRAMOV IN UKREPOV ZA
ODPRAVO ONESNAŽEVANJA IZ VIROV IN DEJAVNOSTI NA
KOPNEM

B. LASTNOSTI SNOVI V OKOLJU
Pri pripravi akcijskih načrtov, programov in ukrepov naj bi
pogodbenice upoštevale te lastnosti:

Ta priloga vsebuje elemente, ki se bodo upoštevali pri pripravi
akcijskih načrtov, programov in ukrepov za odpravo
onesnaževanja iz virov in dejavnosti na kopnem iz 5., 7. in 15.
člena tega protokola.

1. obstojnost,
2. strupenost ali druge zdravju škodljive lastnosti (npr.
karcinogenost, mutagenost, teratogenost),
3. kopičenje v organizmih,
4. radioaktivnost,
5. razmerje med opaženimi koncentracijami in koncentracijami,
pri katerih ni opaznega učinka (NOEC),
6. nevarnost evtrofikacije, ki jo povzroči človek,
7. učinki na zdravje in tveganja,
8. pomembnost čezmejnega vpliva,
9. nevarnost neželenih sprememb v morskem ekosistemu in
nepovrnljivost ali trajnost učinkov,
10. motenje trajnostnega izkoriščanja živih virov ali druge zakonite
uporabe morja,
11. učinki na okus in/ali vonj morskih izdelkov, namenjenih
uživanju,
12. učinki na vonj, barvo, bistrost in druge značilnosti morske
vode,
13. vzorec porazdelitve (to pomeni količine, vzorce uporabe in
verjetnost, da dejavnik doseže morsko okolje).

Cilj takih akcijskih načrtov, programov in ukrepov bo zajeti vse
dejavnosti iz razdelka A ter vse skupine snovi iz razdelka C,
izbrane na podlagi lastnosti iz razdelka B te priloge.
Prednostne naloge za ukrepanje naj bi določile pogodbenice na
podlagi relativne pomembnosti vpliva na zdravje ljudi, okolje ter
socialno-ekonomske in kulturne razmere. Taki programi naj bi
vključevali točkovne vire, razpršene vire in usedanje iz zraka.
Pri pripravljanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov bodo
pogodbenice skladno s Svetovnim akcijskim programom za
varstvo morskega okolja pred dejavnostmi na kopnem, sprejetim
leta 1995 v VVashingtonu, dale prednost snovem, ki so strupene,
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, zlasti obstojnim
organskim snovem, ki onesnažujejo, ter čiščenju odpadne vode
in ravnanju z njo.
A. DEJAVNOSTI

C. SKUPINE SNOVI

Pri določanju prednostnih nalog med pripravljanjem akcijskih
načrtov, programov in ukrepov za odpravo onesnaževanja iz
virov in dejavnosti na kopnem se bodo najprej upoštevale te
dejavnosti (niso navedeni po prednostnem vrstnem redu):

Navedene skupine snovi in virov onesnaženja bodo vodilo pri
pripravi akcijskih načrtov, programov in ukrepov:
1. organohalogenske spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine
v morskem okolju. Prednostno bodo obravnavani aldrin,
klordan, DDT, dieldrin, dioksini in furani, endrin, heptaklor.
heksaklorbenzen, mireks, PCB in toksafen,
2. organofosforjeve spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine
v morskem okolju,
3. organokositrove spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine
v morskem okolju,
4. policiklični aromatski ogljikovodiki,
5. težke kovine in njihove spojine,
6. izrabljena mazivna olja,
7. radioaktivne snovi, vključno z njihovimi odpadki, če njihov
izpust ni skladen z načeli varstva pred sevanji, kot jih
opredeljujejo ustrezne mednarodne organizacije, ob
upoštevanju varstva morskega okolja,
8. biocidi in njihovi derivati,
9. patogeni mikroorganizmi;
10. surova nafta in naftni ogljikovodiki,
11. cianidi in fluoridi,
12. nebiorazgradljivi detergenti in druge nebiorazgradljive
površinsko dejavne snovi,
13. dušikove in fosforjeve spojine ter spojine drugih snovi, ki
lahko povzročijo evtrofikacijo,
14. smeti (kakršne koli obstojne proizvedene ali predelane trdne
snovi, ki se odvržejo, odložijo ali pustijo v morskem in obalnem
okolju),
15. toplotni izpusti,
16. kisle ali bazične spojine, ki lahko znižajo kakovost vode,

1. proizvodnja energije
2. proizvodnja umetnih gnojil
3. proizvodnja in razvoj biocidov
4. farmacevtska industrija
5. rafiniranje nafte
6. papirna in celulozna industrija
7. proizvodnja cementa
8. strojarstvo
9. kovinska industrija
10. rudarstvo
11. ladjedelništvo
12. pristaniške dejavnosti
13. tekstilna industrija
14. elektronska industrija
15. recikliranje
16. druge dejavnosti organske kemične industrije
17. druge dejavnosti anorganske kemične industrije
18. turizem
19. kmetijstvo
20. živinoreja
21. živllskopredelovalna industrija
22. akvakultura
23. obdelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov
24. čiščenje in odstranjevanje odpadne vode gospodinjstev
25. ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki
26. odstranjevanje blata iz čistilnih naprav
27. industrija ravnanja z odpadki
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17. nestrupene snovi, ki škodljivo vplivajo na delež kisika v
morskem okolju,
18. nestrupene snovi, ki lahko motijo kakršno koli zakonito
uporabo morja,
19. nestrupene snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na fizične ali
kemične lastnosti morske vode.

a) v prevladujočih vremenskih razmerah se izpuščena snov
prenaša ali bi se lahko prenesla na območje Sredozemskega
morja;
b) vnos snovi na območje Sredozemskega morja je nevaren za
okolje glede na količine iste snovi, ki dosežejo to območje na
druge načine.
2. Ta protokol se uporablja tudi za izpuste, ki onesnažujejo ozračje
in vplivajo na območje Sredozemskega morja iz virov na kopnem
na ozemljih pogodbenic in iz pritrjenih umetnih objektov na morju
ob upoštevanju določb drugega odstavka 4. člena tega protokola.

PRILOGA II
Priloga II se črta.

3. Pri onesnaževanju območja Sredozemskega morja iz virov na
kopnem po zraku se določbe 5. in 6. člena tega protokola tudi
uporabljajo za ustrezne snovi in vire iz priloge I k temu protokolu,
kot se bodo sporazumele pogodbenice.

PRILOGA III
Priloga III se na novo oštevilči kot priloga II. Doda se naslov,
uvodni odstavek pa se spremeni:

5. Določbe priloge II k temu protokolu se uporabljajo za
onesnaževanje po zraku, kadar koli je to primerno. Spremljanje
onesnaževanja zraka in razvijanje modelov onesnaževanja z
uporabo sprejemljivih skupnih emisijskih dejavnikov in metodologij
se izvedeta pri ocenjevanju usedanja snovi iz zraka ter pri
sestavljanju inventarjev količin in stopenj emisij snovi, ki
onesnažujejo, v zrak iz virov na kopnem.

PRILOGA II
ELEMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTFVATI PRI IZDAJANJU
DOVOLJENJ ZA ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Odvisno od primera se pri izdaji dovoljenja za odstranjevanje
odpadkov, ki vsebujejo snovi iz 6. člena tega protokola, posebej
upoštevajo ti dejavniki:

PRILOGA IV

Naslov ter prvi, drugI, tretji, šesti In sedmi odstavek razdelka
A se spremenijo:

Doda se nova priloga IV:

A. LASTNOSTI IN SESTAVA IZPUŠČENIH ODPADKOV

PRILOGA IV

1. vrsta in velikost točkovnega ali razpršenega vira (npr. industrijski
proces),
2. vrsta izpuščenih odpadkov (npr. vir, povprečna sestava),
3. stanje odpadkov (npr. trdni, tekoči, blato, gošča),
6. koncentracije glede na ustrezne sestavine snovi iz priloge I in
morebitne druge snovi,
7. fizične, kemične in biokemične lastnosti izpuščenih odpadkov.

MERILA ZA OPREDELITEV NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH
TEHNOLOGIJ IN NAJBOLJŠE OKOLJSKE PRAKSE

Naslov razdelka B se spremeni In doda se nov odstavek.

2. Izraz "najboljše razpoložljive tehnologije " pomeni zadnjo
(najsodobnejšo) stopnjo v razvoju procesov, naprav ali postopkov,
ki kaže uporabno primernost določenega ukrepa za zmanjševanje
odvajanja, emisij in odpadkov. Pri ugotavljanju, ali skupek procesov,
naprav in postopkov sestavljajo najboljše razpoložljive tehnologije,
se posebna pozornost posveti:

A. NAJBOLJŠE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE
1. Uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij je osredotočena na
uporabo tehnologije brez odpadkov, če je na voljo.

B. LASTNOSTI SESTAVIN IZPUŠČENIH ODPADKOV GLEDE
NA NJIHOVO ŠKODLJIVOST
7. Vse druge lastnosti, navedene v razdelku B priloge I.

a) primerljivim procesom, napravam ali postopkom, ki so bili pred
kratkim uspešno preizkušeni,
b) tehnološkim prednostim in spremembam v znanstvenih
spoznanjih in razumevanju,
c) gospodarski izvedljivosti takih tehnologij,
d) rokom za uvedbo v novih in obstoječih obratih,
e) naravi in obsegu odvajanja in emisij.

Naslov In tretji odstavek razdelka C se spremenita:
C. LASTNOSTI KRAJA IZPUSTA IN SPREJEMNEGA OKOLJA
3. Začetna razredčitev, dosežena na točki izpusta v sprejemno
okolje.

3. "Najboljše razpoložljive tehnologije " za določen proces se
bodo torej sčasoma spreminjale glede na tehnološki napredek,
ekonomske in socialne dejavnike ter spremembe v znanstvenih
spoznanjih in razumevanju.

PRILOGA IV
Priloga IV se na novo oštevilči kot priloga III. Doda se naslov,
prvi, drugI, tretji in peti odstavek pa se spremenijo:

4. Če zmanjšanje odvajanja in emisij zaradi uporabe najboljših
razpoložljivih tehnologij ni sprejemljivo za okolje, je treba izvesti
dodatne ukrepe.

PRILOGA lil
POGOJI UPORABE PRI ONESNAŽENJU, KI SE PRENAŠA PO
ZRAKU

5. "Tehnologije " vključujejo uporabljeno tehnologijo in način
načrtovanja, gradnje, obratovanja, vzdrževanja in razgradnje
obrata.

1. Ta protokol se uporablja za izpuste, ki onesnažujejo ozračje,
pod temi pogoji:

poročevalec, št. 89

—y
/

60

16. november 2001

I) vzpostavitev sistema dovoljenj, ki vključuje vrsto omejitev ali
prepoved.

B. NAJBOLJŠA OKOLJSKA PRAKSA
6. Izraz "najboljša okoljska praksa" pomeni uporabo
najprimernejšega spleta okoljskih kontrolnih ukrepov in strategij.
Pri izbiri za posamezne primere naj bi se upoštevali vsaj ti
stopenjsko razvrščeni ukrepi:

7. Pri določanju spleta ukrepov, ki sestavljajo najboljšo okoljsko
prakso na splošno ali pri posameznih primerih, je treba posebej
upoštevati:
a) nevarnost izdelka, njegove proizvodnje, uporabe in
odstranitve, za okolje;
b) zamenjavo z dejavnostmi ali snovmi, ki manj onesnažujejo;
c) obseg uporabe;
d) možno korist ali škodo za okolje pri nadomestnih materialih in
dejavnostih;
e) napredek in spremembe pri znanstvenih spoznanjih in
razumevanju;
f) roke za izvedbo;
g) socialne in ekonomske posledice.

a) obveščanje in izobraževanje javnosti in uporabnikov o
posledicah, ki jih imajo za okolje izbira določenih dejavnosti, izbira
proizvodov, njihova uporaba in dokončno odstranitev;
b) razvoj in uporaba kodeksa dobre okoljske prakse, ki vključuje
vse vidike dejavnosti v življenju izdelka;
c) obvezna uporaba oznak, ki uporabnika obveščajo o tveganjih
za okolje, povezanih z izdelkom, njegovo uporabo in odstranitvijo;
d) varčevanje z viri, vključno z energijo;

8. Najboljša okoljska praksa za določen vir se bo torej sčasoma
spreminjala glede na tehnološki napredek, ekonomske in socialne
dejavnike ter spremembe v znanstvenih spoznanjih in
razumevanju.

e) sistemi za zbiranje in odstranjevanje, ki so na voljo javnosti;
f) izogibanje uporabi nevarnih snovi ali izdelkov in ustvarjanju
nevarnih odpadkov;

9. Če zmanjšanje vnosov zaradi uporabe najboljše okoljske prakse
ne da rezultatov, sprejemljivih za okolje, je treba izvesti dodatne
ukrepe in na novo opredeliti najboljšo okoljsko prakso.

g) recikliranje, ponovno pridobivanje sestavin in ponovna uporaba;
h) uporaba ekonomskih instrumentov pri dejavnostih, izdelkih ali
skupinah izdelkov;

3. člen

4. člen

Za izvajanje sprememb protokola skrbi Ministrstvo za okolje in
prostor.

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

Vlada RS je na svoji seji 5. marca 1996 pooblastila predstavnico
Slovenije, ki se je udeležila Konference pooblaščencev držav
pogodbenic Protokola o varstvu sredozemskega morja pred
onesnaževanjem s kopnega z aneksi I, II in III za sprejem
sprememb Protokola o varstvu sredozemskega morja pred
onesnaževanjem s kopnega z aneksi I, II in III (v nadaljevanju:
protokol). Konferenca pooblaščencev je bila 7. marca 1996 v
Sirakuzi. Do 2. oktobra 2000 je spremembe tega protokola
ratificiralo sedem pogodbenic protokola, med njimi tudi Evropska
unija. Protokol je odprt za pristop za tiste države, ki so bile
povabljene naj se udeležijo Konference pooblaščencev vlad obalnih
sredozemskih držav, ki je bila od 12. do 17. maja 1980 v Atenah
ter za Evropsko unijo in podobne regionalne gospodarske
povezave, katerih najmanj ena članica je obalna sredozemska
država. Spremembe protokola začnejo veljati trideseti dan po
dnevu, ko depozitar prejme obvestilo o sprejetju sprememb
najmanj treh četrtin pogodbenic protokola, to pa je najmanj 15
pogodbenic.

bazen območja Sredozemskega morja, vključno s podtalnico
povezano s Sredozemskim morjem ter na vnose snovi, ki
onesnažujejo in se po zraku prenašajo do območja
Sredozemskega morja iz virov ali dejavnosti na kopnem na
ozemljih pogodbenic. Pogodbenice protokola na zasedanjih
sprejemajo kratkoročne in srednjeročne regionalne akcijske
načrte in programe, ki vsebujejo ukrepe in časovne razporeditve.
Sekretariat o tem uradno obvesti vse pogodbenice. Taki ukrepi in
časovne razporeditve postanejo zavezujoči na sto osemdeseti
dan po uradnem obvestilu za vse pogodbenice, ki v sto
devetinsedemdesetih dneh od dneva uradnega obvestila niso
uradno obvestile Sekretariat o ugovoru.
Spremembe protokola ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja že upošteva
vsebine, ki jih narekujejo spremembe protokola, tako da
uveljavljanje teh sprememb ne bo narekovalo sprememb
zakonodaje na tem področju.

Glede na to, da spremenjeni protokol ureja poleg varstva pred
onesnaževanjem z virov na kopnem tudi varstvo pred
onesnaževanjem z dejavnosti na kopnem, so se pogodbenice
odločile spremeniti naslov protokola, ki bi odražal nove vsebine.
Tako se spremenjeni naslov glasi: Protokol o varstvu
sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti
na kopnem. Spremembe protokola vsebujejo nov dodatek IV,
ostali trije pa so prenovljeni. S spremembami protokola se je
razširilo tudi območje veljavnosti protokola in sicer na cel hidrološki
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Glede na to, da uveljavljanje sprememb protokola ne predstavlja
večjih sprememb zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni
sprejem evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in
obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v
Slovenijo, ratifikacija in nato implementacija sprememb protokola
ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun Republike
Slovenije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI

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

1. Naslov predloga akta
Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega
sporazuma o pridružitvi
a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

6. Ali |e predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
I
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

3. Skladnost predlooa akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, neusklajeno):
1999/801/EC: Council Decision of 22 October 1999 on accepting
the amendments to the Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based sources
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
- usklajen v celoti

Vodja pravno sistemske
službe za varstvo okolja:
DUŠAN PICHLER

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
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Minister
za okolje in prostor
mag. JANEZ KOPAČ
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

SPREMEMB

0

VARSTVU

SREDOZEMSKEGA

ONESNAŽENJEM

MORJA

PRED

(BARCELONSKA

KONVENCIJAHMKVSMPO)
- EPA 349 - III
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0038
Številka: 903-19/2001-2
Ljubljana, 08.11.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 8. novembra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB
KONVENCIJE O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA
PRED ONESNAŽENJEM (BARCELONSKA KONVENCIJA),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Ffepublike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

l.člen

2. člen

Ratificirajo se Spremembe Konvencije o varstvu Sredozemskega
morja pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija), sprejete v
Barceloni 10. junija 1995.

Spremembe konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in
prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
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SPREMEMBE KONVENCIJE O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA PRED
ONESNAŽENJEM (BARCELONSKA KONVENCIJA)

3. člen
SPLOŠNE DOLOČBE

Naslov,
kot Je spremenjen:

Prvi In drugI odstavek, kot sta spremenjena, In novi odstavki
0, 3 In 3 bls:

KONVENCIJA ZA VARSTVO MORSKEGA OKOLJA IN
OBALNEGA OBMOČJA SREDOZEMLJA

0. Pogodbenice pri uporabi te konvencije in z njo povezanih
protokolov ravnajo skladno z mednarodnim pravom.

Uvod

1. Pogodbenice lahko sklepajo dvostranske ali večstranske
sporazume skupaj z območnimi ali podobmočnimi sporazumi za
pospeševanje trajnostnega razvoja varstva okolja ter varstva in
ohranjanja naravnih virov na območju Sredozemskega morja, če
so tovrstni sporazumi skladni s to konvencijo in protokoli ter z
mednarodnim pravom. Kopije takih sporazumov se pošljejo
organizaciji. Če je to primerno, naj bi pogodbenice uporabile
obstoječe organizacije, sporazume ali ureditve na območju
Sredozemskega morja.

Druga alinea, kot je spremenjena:
ki se popolnoma zavedajo svoje dolžnosti, da ohranijo in trajnostno
razvijajo to skupno dediščino v dobro in uživanje sedanjih in
prihodnjih rodov.
Dodatne alinee:
ki se popolnoma zavedajo, da je Sredozemski akcijski načrt od
svojega sprejetja v letu 1975 in med svojim razvojem prispeval k
trajnostnemu razvoju na sredozemskem območju in je za
pogodbenice pomembno in dinamično orodje za izvajanje
dejavnosti, povezanih s konvencijo in njenimi protokoli,

2. Nič v tej konvenciji in njenih protokolih ne posega v pravice in
stališča katere koli države glede Konvencije Združenih narodov
o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982.
3. Pogodbenice prek ustreznih mednarodnih organizacij dajejo
posamične ali skupne pobude, združljive z mednarodnim pravom,
da vse države nečlanice spodbudijo k izvajanju določb te
konvencije in njenih protokolov.

ki upoštevajo dosežke Konference Združenih narodov o okolju in
razvoju, ki je bila od 4. do 14. junija 1992 v Rio de Janeiru,
ki upoštevajo tudi Genovsko deklaracijo iz leta 1985, Nikozijsko
listino iz leta 1990, Kairsko deklaracijo o evropsko-sredozemskem
sodelovanju na področju okolja v sredozemskem bazenu iz leta
1992, priporočila Konference v Casablanci leta 1993 in Tuniško
deklaracijo o trajnostnem razvoju Sredozemlja iz leta 1994,

3 bis. Nič v tej konvenciji in njenih protokolih ne vpliva na popolno
nedotakljivost vojaških ali drugih ladij, ki so v lasti države aii jih
država upravlja, medtem ko opravljajo državno nekomercialno
dejavnost. Vsaka pogodbenica pa zagotovi, da njena plovila in
zrakoplovi, ki so po mednarodnem pravu upravičeni do popolne
nedotakljivosti, ravnajo skladno s tem protokolom.

ki upoštevajo ustrezne določbe Konvencije Združenih narodov o
pomorskem mednarodnem pravu, sestavljene 10. decembra 1982
v Montego Bayu, ki so jo podpisale številne pogodbenice.

4. člen
SPLOŠNE OBVEZNOSTI

1. člen
GEOGRAFSKO OBMOČJE UPORABE

Kot Je spremenjen:

DrugI odstavek, kot je spremenjen, In nov tretji odstavek:

1. Pogodbenice posamič ali skupaj storijo vse potrebno v skladu
z določbami te konvencije in tistih veljavnih protokolov, katerih
pogodbenice so, da preprečljp, ublažijo in v največji možni meri
odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu borijo na območju
Sredozemskega morja in da zavarujejo in izboljšajo morsko okolje
na tem območju, s čimer prispevajo k njegovemu trajnostnemu
razvoju.

2. Uporaba konvencije se lahko razširi na obalna območja, kot jih
določijo pogodbenice vsaka na svojem ozemlju.
3. Vsak protokol k tej konvenciji lahko razširi geografsko območje,
za katero se uporablja.

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe
za izvajanje Sredozemskega akcijskega načrta in da bodo poleg
tega varstvo morskega okolja in naravnih virov na območju
Sredozemskega morja vključile v razvojni proces kot njegov
sestavni del ob pravičnem zadovoljevanju potreb sedanjih in
prihodnjih rodov. Pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
pogodbenice v celoti upoštevajo priporočila Sredozemske komisije
za trajnostni razvoj, ustanovljene v okviru Sredozemskega
akcijskega načrta.

2. člen
OPREDELITEV POJMOV
Odstavek (a), kot ]e spremenjen:
(a) "Onesnaževanje" pomeni človekovo neposredno ali posredno
vnašanje snovi ali energije v morsko okolje, vključno z rečnimi
ustji, ki ima ali bo verjetno imelo škodljive posledice, kot so
poškodbe življenjskih virov in življenja v morju, ogrožanje
človekovega zdravja, oviranje pomorskih dejavnosti, vključno z
ribolovom in drugimi zakonitimi oblikami izkoriščanja morja, slabša
kakovost morske vode za uporabo in manj možnosti za rekreacijo
in drugo uporabo.
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3. Da bi zavarovale okolje in prispevale k trajnostnemu razvoju
območja Sredozemskega morja, pogodbenice:
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7. člen
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČATA
RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE
EPIKONTINENTALNEGA PASU TER MORSKEGA DNA
IN PODZEMLJA

(a) v skladu s svojimi zmožnostmi uporabljajo previdnostno
načelo, na podlagi katerega se pri grožnji velike ali nepopravljive
škode pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme uporabiti
kot razlog za odlaganje gospodarnih ukrepov, ki bi preprečili
razvrednotenje okolja;
(b) uporabljajo načelo "onesnaževalec plača", na podlagi katerega
stroške ukrepov za preprečevanje, nadzorovanje in
zmanjševanje onesnaževanja plača onesnaževalec ob
ustreznem upoštevanju javnega interesa,
(c) opravijo presojo vplivov na okolje za predlagane dejavnosti, ki
bi lahko pomembno škodljivo vplivale na morsko okolje in za
katere je potrebno dovoljenje pristojnih državnih organov;
(d) z uradnimi obvestili, izmenjavo informacij in posvetovanji
spodbujajo sodelovanje med državami pri postopkih presoje
vplivov na okolje v zvezi z dejavnostmi pod njihovo jurisdikcijo ali
nadzorom, ki bi lahko pomembno škodljivo vplivale na morsko
okolje drugih držav ali območij zunaj meja državne jurisdikcije;
(e) prevzemajo obveznost, da bodo spodbujale celovito upravljanje
obalnih con ob upoštevanju varstva območij ekološkega in
krajinskega pomena ter smotrne uporabe naravnih virov.

Kot je spremenjen:
Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v
največji možni meri odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu
borijo na območju Sredozemskega morja, ki je posledica
raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu ter
morskega dna in podzemlja.
8. člen
ONESNAŽEVANJE IZVIROV NA KOPNEM
Kot je spremenjen:
Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v
največji možni meri odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu
borijo na območju Sredozemskega morja in da izdelajo in izvedejo
načrte za zmanjšanje in opuščanje strupenih in obstojnih snovi in
snovi, ki se lahko kopičijo v organizmih ter izhajajo iz virov na
kopnem. Ti ukrepi se uporabljajo za:
(a) onesnaženje iz virov na kopnem, ki nastane na ozemlju
pogodbenic in doseže morje:
neposredno iz odvodnih kanalov z iztokom v morje ali zaradi
odlaganja na obali;
posredno po rekah, kanalih ali drugih vodotokih, vključno s
podzemnimi vodotoki, ali po drugih odtokih;
(b) onesnaženje iz virov na kopnem, ki se prenaša po zraku.

4. Pri izvajanju konvencije in z njo povezanih protokolov
pogodbenice:
(a) sprejemajo programe in ukrepe, v katerih so navedeni, če je
to primerno, tudi roki za njihovo izvedbo;
(b) uporabljajo najboljše razpoložljive metode in najboljšo okoljsko
prakso ter spodbujajo uporabo okolju primerne tehnologije, dostop
do nje in njen prenos, vključno s čistimi proizvodnimi tehnologijami,
ob upoštevanju socialnih, gospodarskih in tehnoloških razmer.
5. Pogodbenice sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju
protokolov, ki predpisujejo dogovorjene ukrepe, postopke in
standarde za izvajanje te konvencije.
6. Poleg tega se pogodbenice zavezujejo, da bodo v okviru
mednarodnih teles, za katera menijo, da so pristojna, spodbujale
ukrepe za izvajanje programov trajnostnega razvoja ter za
varstvo, ohranjanje in ponovno oživitev okolja in naravnih virov
na območju Sredozemskega morja.

Nov člen:
9 A člen
OHRANJANJE BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
Pogodbenice posamič ali skupaj storijo vse potrebno, da zavarujejo
in ohranijo biološko raznovrstnost, redke ali občutljive ekosisteme
in redke, zredčene, ogrožene ali prizadete vrste prosto živečih
živali in rastlin ter njihove življenjske prostore na območju, za
katero se uporablja ta konvencija.

5. člen
Kot je spremenjen:
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČA ODMETAVANJE Z
LADIJ IN ZRAKOPLOVOV ALI SEŽIGANJE NA MORJU

Nov člen:

Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v
največji možni meri odpravijo onesnaževanje območja
Sredozemskega morja, ki ga povzroča odmetavanje z ladij in
letal ali sežiganje na morju.

9. B člen
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČAJO ČEZMEJNI
PREVOZI NEVARNIH ODPADKOV IN NJIHOVO
ODSTRANJEVANJE
Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo In v
največji možni meri odpravijo onesnaževanje okolja, ki ga lahko
povzročita čezmejni prevoz in odstranjevanje nevarnih odpadkov,
ter da omejijo take prevoze na najmanjšo možno raven in jih, če
je to mogoče, odpravijo.

6. člen
ONESNAŽEVANJE Z LADIJ
Kot je spremenjen:
Pogodbenice skladno z mednarodnim pravom storijo vse
potrebno, da preprečijo, ublažijo in v največji možni meri odpravijo
onesnaževanje ter se proti njemu borijo na območju
Sredozemskega morja, ki ga povzročajo izpusti iz ladij, in da na
tem območju zagotovijo učinkovito izvajanje predpisov, ki so
splošno priznani na mednarodni ravni in se nanašajo na nadzor
te vrste onesnaževanja.
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11. člen
ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELOVANJE
DrugI odstavek, kot je spremenjen:
2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo pospeševale raziskovanje
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14. člen
ZASEDANJA POGODBENIC

okolju primemo tehnologijo, dostop do nje in njen prenos, vključno
s čistimi proizvodnimi tehnologijami, in da bodo sodelovale pri
oblikovanju, uvajanju in izvajanju čistih proizvodnih procesov.

Nov odstavek 2 (vil):
(vii) da se odobri programski proračun.

Nov člen:
11. A člen
OKOLJSKA ZAKONODAJA

Nov člen:
14. A člen
URAD

1. Pogodbenice sprejmejo zakonodajo za izvajanje konvencije in
protokolov.
2. Sekretariat lahko na zahtevo pogodbenice tej pogodbenici
pomaga pri pripravi okoljske zakonodaje, skladne s konvencijo in
protokoli.

1. Urad pogodbenic sestavljajo predstavniki pogodbenic, izvoljeni
na zasedanju pogodbenic. Pri volitvah članov urada pogodbenice
na zasedanju upoštevajo načelo pravične geografske
porazdelitve.

Nov člen:

2. Naloge urada in pogoji njegovega delovanja se določijo v
poslovniku, ki ga sprejmejo pogodbenice na zasedanju.

11. B člen
OBVEŠČANJE IN UDELEŽBA JAVNOSTI

Nov člen:

1. Pogodbenice zagotovijo, da njihovi pristojni organi omogočajo
javnosti primeren dostop do informacij o stanju okolja pri uporabi
konvencije in protokolov, o dejavnostih ali ukrepih, ki škodljivo
vplivajo ali bi lahko škodljivo vplivali na okolje, in o dejavnostih ali
ukrepih, ki se izvajajo v skladu s konvencijo in protokoli.

14. B člen
OPAZOVALCI

2. Pogodbenice zagotovijo, da ima javnost možnost sodelovati pri
postopkih odločanja, ki se nanašajo na uporabo konvencije in
protokolov, kot je to primerno.

1. Pogodbenice lahko dovolijo, da se njihovih zasedanj in konferenc
kot opazovalka udeleži;
(a) katera koli država, ki ni pogodbenica konvencije;
(b) katera koli mednarodna vladna ali katera koli nevladna
organizacija, katere dejavnosti so povezane s konvencijo.

3. Določba prvega odstavka tega člena ne posega v pravico
pogodbenic, da v skladu s svojim pravnim redom in veljavnimi
mednarodnimi predpisi zavrnejo dostop do takih informacij zaradi
zaupnosti, javne varnosti ali preiskovalnih postopkov in pri tem
navedejo razloge za tako zavrnitev.

2. Te opazovalke lahko sodelujejo na zasedanjih brez pravice
glasovanja in lahko predstavijo kakršne koli informacije ali poročila,
povezana s cilji konvencije.
3. Pogoji za udeležbo in sodelovanje opazovalk se določijo v
poslovniku, ki ga sprejmejo pogodbenice.

12. člen
ODGOVORNOST IN ODŠKODNINA

15. člen
SPREJEM DODATNIH PROTOKOLOV

Kot |e spremenjen:

Tretji odstavek se črta.

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sodelovale pri oblikovanju
in sprejemanju ustreznih pravil in postopkov za določanje
odgovornosti in odškodnine za škodo, nastalo zaradi
onesnaževanja morskega okolja na območju Sredozemskega
morja.

18. člen
POSLOVNIK IN FINANČNA PRAVILA
DrugI odstavek, kot je spremenjen:

13. člen
INSTITUCIONALNA UREDITEV

2. Pogodbenice sprejmejo finančna pravila, pripravljena po
posvetovanju z organizacijo, zlasti da določijo svojo finančno
udeležbo v skladu.

Odstavek (III), kot |e spremenjen, In nova odstavka (III bls)
In (Iv bls):
(iii) prejema, obravnava in odgovarja na vprašanja in informacije
pogodbenic;
(iii bis) prejema, obravnava in odgovarja na vprašanja in informacije
nevladnih organizacij in javnosti, če se nanašajo na teme skupnega
pomena ali dejavnosti, ki se izvajajo na regionalni ravni; v tem
primeru je treba obvestiti pogodbenice, ki jih to zadeva;
(iv bis) pogodbenicam redno poroča o Izvajanju konvencije in
protokolov;
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20. člen
POROČILA
Kot je spremenjen:
1. Pogodbenice organizaciji pošiljajo poročila:
(a) o pravnih, upravnih ali drugih ukrepih, ki jih sprejmejo za
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izvajanje te konvencije, protokolov in priporočil, sprejetih na svojih
zasedanjih,
(b) o učinkovitosti ukrepov iz pododstavka (a) in problemih, s
katerimi se srečujejo pri njihovem izvajanju.

21. člen
NADZOR SKLADNOSTI
Kot je spremenjen:

2. Poročila se predložijo v obliki in časovnih presledkih, ki jih
določijo pogodbenice na zasedanjih.

Pogodbenice na zasedanjih na podlagi rednih poročil iz 20. člena
in vseh drugih poročil, ki jih predložijo, presojajo skladnost s
konvencijo in protokoli ter ukrepi in priporočili. Če je to primerno,
priporočijo potrebne ukrepe, da se doseže polna skladnost s
konvencijo in protokoli in pospeši izvajanje sklepov in priporočil.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sprememb konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in
prostor.

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

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska
konvencija) in njenih protokolov, kije bila 10. junija 1995 v Barceloni,
so bile sprejete Spremembe Konvencije o varstvu sredozemskega
morja pred onesnaženjem. Do 2. oktobra 2000 je spremembe
konvencije ratificiralo 8 pogodbenic, med njimi tudi Evropska unija.
Spremembe konvencije začnejo veljati trideseti dan po dnevu, ko
je depozitar prejel obvestilo o sprejetju najmanj treh četrtin
pogodbenic te konvencije, to pa je najmanj 15 pogodenic.

upoštevati priporočila Sredozemske komisije za trajnostni razvoj,
ustanovljene v okviru tega načrta ter omogočiti javnosti ustrezen
dostop do informacij o stanju okolja in sodelovanje pri postopkih
odločanja na področju uporabe konvencije in njenih protokolov. S
spremembami konvencije je bil vzpostavljen tudi Urad pogodbenic,
ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic, izvoljeni na zasedanju
pogodbenic, pri čemer se upošteva načelo pravične geografske
razporeditve.
Spremembe konvencije ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Spremembe Barcelonske konvencije vključujejo načela
trajnostnega razvoja, ki so bila sprejeta z Agendo 21 v Riu de
Janeiru, leta 1992. Tako naj bi države pogodbenice zagotovile
trajnostno gospodarjenje z naravnimi morskimi in kopenskimi viri
in vključile okolje v socialni in gospodarski razvoj ter v politike
rabe zemlje; varovale naj bi morsko okolje in obalna območja s
preprečevanjem onesnaževanja ter z zmanjševanjem in po
možnosti z odpravljanjem namernega in nenamernega
onesnaževanja; varovale naj bi naravo ter varovale in izboljševale
območja in krajine ekološke ali kulturne vrednosti ter krepile
solidarnost med obalnimi državami Sredozemskega morja pri
rabi in upravljanju njihove skupne dediščine in naravnih virov v
ekonomsko korist sedanjih in prihodnjih generacij. Pogodbenice
so se tudi zavezale izvajati Sredozemski akcijski načrt (SAP) in
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V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja že upošteva
vsebine, ki jih narekujejo spremembe konvencije, tako da
uveljavljanje teh sprememb ne bo narekovalo večjih sprememb
zakonodaje na tem področju.
Glede na to, da uveljavljanje sprememb konvencije ne predstavlja
večjih sprememb zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni
sprejem evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in
obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v
Slovenijo, ratifikacija in nato implementacija sprememb konvencije
ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun Republike
Slovenije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI

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

1. Naslov predloga akta
Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu
sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska
konvencija)

5. Ali so zooraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

2. Skladnost predloga akte z določbami Evropskega
sporazuma o prldrgžltvl
a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

3. Skladnost predlooa akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
1999/802/EC: Council Decision of 22 October 1999 on the acceptance of amendments to the Convention for the Protection of
the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention)
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
- usklajen v celoti

Vodja pravno sistemske
službe za varstvo okolja:
DUŠAN PICHLER

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
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Minister
za okolje in prostor
mag. JANEZ KOPAČ
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

PROTOKOLA

ZAVAROVANIH

ORMOČJIH

RAZNOVRSTNOSTI

V

0

IN

POSEREJ

RIOLOŠKI

SREDOZEMLJU

(NIPPZOS)
- EPA 350 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
Številka:
Ljubljana,

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

2001-1811-0040
903-19/2001-1
08.11.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije je na 48.seji dne 8. novembra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O
POSEBEJ ZAVAROVANIH OBMOČJIH IN BIOLOŠKI
RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

l.člen

2. člen

Ratificira se Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki
raznovrstnosti v Sredozemlju, sprejet v Barceloni 10. junija 1995.

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

16. november 2001
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PROTOKOL O POSEBEJ ZAVAROVANJ OBMOČJIH IN BIOLOŠKI
RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU

Pogodbenice tega protokola

g) "pogodbenice" pomeni pogodbenice tega protokola;

so pogodbenice Konvencije o varstvu Sredozemskega morja
pred onesnaženjem, sprejete 16. februarja 1976 v Barceloni,

h) "organizacija" pomeni organizacijo iz 2. člena konvencije;
i) "center" pomeni Regionalni center dejavnosti za posebej
zavarovana območja.

se zavedajo velikega vpliva človekovih dejavnosti na stanje
morskega okolja in obale ter splošneje na ekosisteme območij s
prevladujočimi sredozemskimi značilnostmi,

2. člen
GEOGRAFSKI OBSEG

poudarjajo, da je pomembno varovati, in če je primemo, izboljševati
stanje sredozemske naravne in kulturne dediščine, zlasti z
ustanavljanjem posebej zavarovanih območij ter tudi z varovanjem
in ohranjanjem ogroženih vrst,

1. Območje, za katero se uporablja ta protokol, je območje
Sredozemskega morja, kot je razmejeno v 1. členu konvencije.
Obsega tudi:

upoštevajo dokumente, ki jih je sprejela Konferenca Združenih
narodov o okolju in razvoju, in zlasti Konvencijo o biološki
raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992),

morsko dno in njegovo podzemlje ;
vode, morsko dno in njegovo podzemlje na kopenski strani
temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja, ki
pri vodotokih sega vse do meje sladke vode;
kopenska obalna območja, ki jih določi vsaka pogodbenica,
vključno z mokrišči.

se zavedajo, da ob nevarnosti občutnega zmanjšanja ali izgube
biološke raznovrstnosti pomanjkanje popolne znanstvene
zanesljivosti ne bi smelo biti razlog za odlaganje ukrepov, s katerimi
bi se lahko izognili tej grožnji ali jo čim bolj zmanjšali,

2. Nič v tem protokolu niti akt, sprejet na njegovi podlagi, ne vpliva
na pravice, na sedanje in prihodnje zahtevke ali na pravna stališča
katere koli države v zvezi s pravom morja, zlasti z naravo in
obsegom morskih območij, razmejitvijo morskih območij med
državami z nasproti ležečimi ali sosednjimi obalami, svobodno
plovbo na odprtem morju, pravico in načini prehoda skozi ožine,
ki se uporabljajo za mednarodno plovbo, in pravico neškodljivega
prehoda skozi teritorialna morja, kot tudi z naravo ter obsegom
jurisdikcije obalne države, države zastave in države pristanišča.

upoštevajo, da bi morale vse pogodbenice sodelovati, da se
ohranita, zavarujeta in obnovita zdravje in celovitost ekosistemov,
pri tem pa imajo skupne, čeprav različne odgovornosti, in
so se zato sporazumele:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE

3. Nobeno dejanje ali dejavnost, ki temelji na tem protokolu, ne
sme biti razlog za zahtevke, spore ali spodbijanje zahtevkov za
suverenost ali jurisdikcijo države.

1. člen
OPREDELITEV POJMOV
V tem protokolu:

3. člen
SPLOŠNE OBVEZNOSTI

a) "konvencija" pomeni Konvencijo o varstvu Sredozemskega
morja pred onesnaženjem, sprejeto 16. februarja 1976 v Barceloni
in spremenjeno leta 1995 v Barceloni;

1. Vsaka pogodbenica stori vse potrebno:
a) da varuje, ohranja in upravlja območja posebne naravne ali
kulturne vrednosti na trajnosten in okolju neškodljiv način,
predvsem z ustanavljanjem posebej zavarovanih območij;

b) "biološka raznovrstnost" pomeni raznolikost živih organizmov
iz vseh okolij, ki vključujejo med drugim kopenske, morske in
druge vodne ekosisteme in ekološke komplekse, katerih del so;
to vključuje raznolikost znotraj vrst, med vrstami in raznolikost
ekosistemov;

b) da varuje, ohranja in upravlja ogrožene ali prizadete rastlinske
ali živalske vrste.

c) "prizadeta vrsta" pomeni katero koli vrsto, ki ji grozi izumrtje na
celotnem območju razširjenosti ali njegovem delu;

2. Pogodbenice neposredno ali prek pristojnih mednarodnih
organizacij sodelujejo pri ohranjanju in trajnostni uporabi biološke
raznovrstnosti na območju, na katerem se uporablja ta protokol.

d) "endemična vrsta" pomeni katero koli vrsto, katere območje
razširjenosti je omejeno na določeno geografske območje;

3. Pogodbenice določijo sestavine biološke raznovrstnosti, ki so
pomembne za njeno ohranitev in trajnostno uporabo, in sestavijo
inventarje takih sestavin.

e) "ogrožena vrsta" pomeni katero koli vrsto, ki bo v predvidljivi
prihodnosti verjetno izumrla na celotnem območju razširjenosti
ali njegovem delu in verjetno ne bo preživela, če bodo še naprej
delovali dejavniki, ki povzročajo upadanje števila ali poslabšanje
habitata;

4. Pogodbenice sprejmejo strategije, načrte in programe za
ohranitev biološke raznovrstnosti in trajnostno uporabo morskih
in obalnih bioloških virov ter jih vključijo v svoje ustrezne sektorske
in medsektorske politike.

f) "ohranitveno stanje vrste" pomeni vsoto vplivov, ki delujejo na
vrsto in lahko vplivajo na njeno dolgoročno porazdelitev in
številčnost;

5. Pogodbenice spremljajo sestavine biološke raznovrstnosti iz
tretjega odstavka tega člena in določijo procese in vrste dejavnosti,
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6. člen
VARSTVENI UKREPI

ki imajo ali lahko imajo pomemben škodljiv vpliv na ohranjanje in
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ter spremljajo njihove
učinke.

Pogodbenice skladno z mednarodnim pravom in ob upoštevanju
značilnosti vsakega posebej zavarovanega območja sprejmejo
potrebne varstvene ukrepe, zlasti:

6. Vsaka pogodbenica uporablja ukrepe, predvidene v tem
protokolu, brez vpliva na suverenost ali jurisdikcijo drugih
pogodbenic ali držav. Vsi ukrepi, ki jih sprejme pogodbenica, da bi
uveljavila te ukrepe, so skladni z mednarodnim pravom.

a) krepitev uporabe drugih protokolov h konvenciji in drugih
ustreznih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so;
b) prepoved odmetavanja ali odvajanja odpadkov in drugih snovi,
ki bi verjetno neposredno ali posredno škodovali celovitosti
posebej zavarovanega območja;

II. DEL
VARSTVO OBMOČIJ

c) zakonsko ureditev prehoda ladij in vsakega ustavljanja ali
sidranja;

PRVI RAZDELEK - POSEBEJ ZAVAROVANA
OBMOČJA

d) zakonsko ureditev naselitve katere koli vrste, ki ni domorodna
na obravnavanem posebej zavarovanem območju, ali gensko
spremenjenih vrst ter naselitve ali ponovne naselitve vrst, ki so
ali so bile na posebej zavarovanem območju;

4. člen
CILJI
Cilj posebej zavarovanih območij je varovati:

e) zakonsko ureditev ali prepoved vsake dejavnosti, ki vključuje
raziskovanje ali spreminjanje tal ali izkoriščanje kopenskega
podtalja, morskega dna ali njegovega podzemlja;

a) reprezentativne tipe obalnih in morskih ekosistemov ustrezne
velikosti, da se zagotovi njihova dolgoročna samoohranitvena
sposobnost in ohrani njihova biološka raznovrstnost;

f) zakonsko ureditev znanstvenoraziskovalnih dejavnosti;

b) habitate, ki so v nevarnosti, da izginejo iz svojega naravnega
območja razširjenosti v Sredozemlju, ali katerih naravno območje
razširjenosti je zmanjšano zaradi njihovega krčenja ali zato, ker
so ta območja omejena že sama po sebi;

g) zakonsko ureditev ali prepoved ribolova, lova, odvzema živali
in nabiranja rastlin ali njihovega uničevanja ter trgovine z živalmi,
deli živali, rastlinami, deli rastlin, ki izvirajo iz posebej zavarovanih
območij;

c) habitate, ki so nujni za preživetje, razmnoževanje in obnavljanje
prizadetih, ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst;

h) zakonsko ureditev, in če je potrebno, prepoved vseh drugih
dejavnosti ali dejanj, ki bi verjetno poškodovala ali vznemirila vrste
ali bi lahko ogrozila ohranitveno stanje ekosistemov ali vrst ali
škodovala naravnim in kulturnim značilnostim posebej
zavarovanega območja;

d) območja posebnega pomena zaradi njihove znanstvene,
estetske, kulturne ali izobraževalne zanimivosti.

I) kakršen koli drug ukrep, katerega cilj je varovanje ekoloških in
bioloških procesov ter krajine.

5. člen
USTANOVITEV POSEBEJ ZAVAROVANIH OBMOČIJ
1. Vsaka pogodbenica lahko ustanovi posebej zavarovana
območja v obmorskih in obalnih conah pod svojo suverenostjo ali
jurisdikcijo.

7. člen
NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE
1. Pogodbenice skladno s pravili mednarodnega prava sprejmejo
ukrepe za načrtovanje, upravljanje, nadziranje in spremljanje
stanja in sprememb za posebej zavarovana območja.

2. Če pogodbenica namerava na območju pod svojo suverenostjo
ali jurisdikcijo ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika
z državno mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo
druge pogodbenice, si pristojni organi obeh pogodbenic
prizadevajo sodelovati, da bi se sporazumeli o ukrepih, ki jih je
treba sprejeti, in med drugim proučili možnost, da bi druga
pogodbenica ustanovila ustrezno posebej zavarovano območje
ali sprejela druge primerne ukrepe.

2. Taki ukrepi naj za vsako posebej zavarovano območje
vključujejo:
a) izdelavo in sprejem načrta upravljanja, ki določa pravni in
institucionalni okvir ter primerne ukrepe upravljanja in varstva;

3. Če pogodbenica namerava na območju pod svojo suverenostjo
ali jurisdikcijo ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika
z državno mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo
države, ki ni pogodbenica tega protokola, si pogodbenica prizadeva
sodelovati s to državo tako, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

b) stalno spremljanje ekoloških procesov, habitatov, populacijske
dinamike, krajin ter vpliva človekovih dejavnosti;
c) ustrezno dejavno vključevanje lokalnih skupnosti in prebivalstva
v upravljanje posebej zavarovanih območij skupaj s pomočjo
lokalnim prebivalcem, ki bi bili z ustanovitvijo takih območij lahko
prizadeti;

4. Če namerava država, ki ni pogodbenica tega protokola,
ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika z državno
mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo
pogodbenice tega protokola, si slednja prizadeva sodelovati s to
državo tako, kot je navedeno v drugem odstavku.

16. november 2001

d) sprejem mehanizmov za financiranje spodbujanja uveljavitve
In upravljanja posebej zavarovanih območij ter razvoj dejavnosti,
ki zagotavljajo, da je upravljanje združljivo s cilji takih območij;
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e) zakonsko ureditev dejavnosti, ki so združljive s cilji ustanovitve
posebej zavarovanih območij, in pogojev ustreznih dovoljenj;

a) pogodbenica, če je območje v že razmejeni coni pod njeno
suverenostjo ali jurisdikcijo;

f) izobraževanje upravljavcev in usposobljenega strokovnega
osebja ter razvoj ustrezne infrastrukture.

b) dve ali več sosednjih pogodbenic, če je območje deloma ali v
celoti na odprtem morju;

3. Pogodbenice zagotovijo, da nacionalni načrti za ukrepanje v
izjemnih razmerah vključujejo ukrepe za odzivanje ob dogodkih,
ki bi lahko povzročili škodo ali ogrozili posebej zavarovana
območja.

c) sosednje pogodbenice na območjih, kjer meje državne
suverenosti ali jurisdikcije še niso določene.

4. Ko so posebej zavarovana območja, ki zajemajo kopenska in
morska območja, ustanovljena, si pogodbenice prizadevajo
zagotoviti usklajeno vodenje in upravljanje posebej zavarovanega
območja kot celote.

DRUGI RAZDELEK - POSEBEJ ZAVAROVANA
OBMOČJA, POMEMBNA ZA SREDOZEMLJE
8. člen
IZDELAVA SEZNAMA POSEBEJ ZAVAROVANIH
OBMOČIJ, POMEMBNIH ZA SREDOZEMLJE
1. Da bi spodbudile sodelovanje pri upravljanju in ohranjanju
naravnih območij ter varstvu ogroženih vrst in njihovih habitatov,
pogodbenice sestavijo Seznam posebej zavarovanih območij,
pomembnih za Sredozemlje, v nadaljnjem besedilu seznam
SPAMI.1
2. Seznam SPAMI lahko vključuje območja:
ki so pomembna za ohranjanje sestavin biološke
raznovrstnosti v Sredozemlju;
kjer so ekosistemi, značilni za sredozemsko območje, ali
habitat prizadetih vrst;
ki so posebnega pomena na znanstveni, estetski, kulturni ali
izobraževalni ravni.
3. Pogodbenice se strinjajo:
a) da priznajo poseben pomen teh območij za Sredozemlje;

3. Pogodbenice, ki dajo predlog za vključitev v seznam SPAMI,
pošljejo centru uvodno poročilo, ki vsebuje podatke o zemljepisni
legi območja, njegovih fizičnih in ekoloških značilnostih, pravnem
statusu, načrtih upravljanja in načinih njihovega izvajanja ter izjavo,
ki utemeljuje sredozemski pomen območja;
a) če je predlog oblikovan skladno s pododstavkoma b) in c)
drugega odstavka tega člena, se udeležene sosednje
pogodbenice med seboj posvetujejo, da zagotovijo skladnost
predlaganih ukrepov varstva in upravljanja ter načinov njihovega
izvajanja;
b) v predlogih, danih po drugem odstavku tega člena, so navedeni
ukrepi varstva in upravljanja, ki se uporabljajo za območje, ter
načini njihovega izvajanja.
4. Postopek za vključitev predlaganega območja v seznam:
a) za vsako območje se predlog predloži nacionalnim
koordinatorjem, ki proučijo njegovo skladnost s skupnimi
smernicami in merili, sprejetimi na podlagi 16. člena;
b) če je po presoji predlog, dan v skladu s pododstavkom a)
drugega odstavka tega člena, skladen s smernicami in skupnimi
merili, organizacija obvesti zasedanje pogodbenic, ki se odloči,
da se območje vključi v seznam SPAMI;
c) če je predlog, dan v skladu s pododstavkoma b) in c) drugega
odstavka tega člena, skladen s smernicami in skupnimi merili, ga
center pošlje organizaciji, ki obvesti zasedanje pogodbenice.
Odločitev, da se območje vključi v seznam SPAMI, pogodbenice
sprejmejo s konsenzom. Pogodbenice tudi odobrijo ukrepe
upravljanja, ki se uporabljajo za območje.

b) da upoštevajo ukrepe, ki se uporabljajo za SPAMI, in niti ne
dovolijo niti ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko bile v nasprotju s cilji
ustanovitve SPAMI.

5. Pogodbenice, ki so predlagale vključitev območja v seznam
SPAMI, izvajajo ukrepe varstva in ohranjanja, ki so določeni v
njihovih predlogih skladno s tretjim odstavkom tega člena.
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale tako določena
pravila. Center obvesti pristojne mednarodne organizacije o
seznamu in ukrepih, izvedenih na teh območjih.

9. člen
POSTOPEK ZA USTANOVITEV SPAMI IN ZA
VKLJUČITEV TEH OBMOČIJ V SEZNAM

6. Pogodbenice lahko popravijo seznam SPAMI. V ta namen center
pripravi poročilo.

1. SPAMI se lahko ustanovi po postopku, predvidenem v drugem,
tretjem in četrtem odstavku tega člena, v: a) morskih in obalnih
conah pod suverenostjo ali jurisdikcljo pogodbenic; b) conah, ki
so deloma ali v celoti na odprtem morju.

10. člen
SPREMEMBE STATUSA SPAMI

2. Predloge za vključitev v seznam lahko predložijo:

' SPAMI - Specially Protected Area of Mediterranean Importance - posebaj
zavarovano območje, pomembno za Sredozemlje
poročevalec, št. 89

O spremembah v razmejitvi ali pravnem statusu SPAMI ali ukinitvi
celotnega aii dela območja se ne odloča, če za to ni tehtnih
razlogov; pri tem je treba upoštevati, da je treba varovati okolje in
spoštovati obveznosti, določene v tem protokolu, in se ravnati
po postopku, ki je podoben postopku za ustanovitev SPAMI, in
njegovo vključitev v seznam. •

III. DEL
VARSTVO IN OHRANITEV VRST
11. člen
UKREPI DRŽAVE ZA VARSTVO IN OHRANITEV VRST
1. Pogodbenice ravnajo z rastlinskimi in živalskimi vrstami tako,
da vzdržujejo njihovo ugodno ohranitveno stanje.
2. Pogodbenice v conah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo
določijo prizadete ali ogrožene rastlinske in živalske vrste,
sestavijo njihove sezname in jim podelijo status zavarovane vrste.
Pogodbenice zakonsko uredijo, in če je primerno, prepovejo
dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na take vrste ali njihove habitate,
in upravljajo, načrtujejo ali izvedejo druge ukrepe tako, da
zagotovijo ugodno ohranitveno stanje takih vrst.
3. Za zavarovane živalske vrste pogodbenice nadzorujejo in po
potrebi prepovejo:
a) odvzemanje, posedovanje ali ubijanje (kar v možnem obsegu
vključuje tudi naključni odvzem, posedovanje ali ubijanje) teh vrst,
njihovih jajc, delov ali izdelkov, trgovanje z njimi ter njihovo
prevažanje in razstavljanje v komercialne namene;
b) vznemirjanje prosto živečih živali, zlasti med razmnoževanjem,
inkubacijo, hibernacijo ali selitvijo ter v drugih obdobjih biološkega
stresa, kolikor je to le mogoče.
4. Poleg ukrepov, določenih v prejšnjem odstavku, pogodbenice
usklajujejo svoja prizadevanja z dvostranskim in večstranskim
delovanjem, kar po potrebi vključuje sporazume za varstvo in
obnovitev selitvenih vrst, katerih območje razširjenosti sega na
območje, za katero se uporablja ta protokol.
5. Za zavarovane rastlinske vrste, njihove dele in izdelke
pogodbenice zakonsko uredijo in po potrebi prepovejo vse oblike
uničevanja in motenja, vključno s trganjem, nabiranjem, rezanjem,
ruvanjem, posedovanjem takih vrst, trgovanjem z njimi ali njihovim
prevažanjem in razstavljanjem v komercialne namene.
6. Pogodbenice oblikujejo in sprejmejo ukrepe in načrte glede
razmnoževanja zavarovanih živali in rastlin ex situ, zlasti glede
vzreje živali v ujetništvu..
7. Pogodbenice si neposredno ali prek centra prizadevajo
posvetovati se z državami na območju razširjenosti, ki niso
pogodbenice tega protokola, da bi uskladile svoja in njihova
prizadevanja za varstvo prizadetih ali ogroženih vrst in ravnanje
z njimi.
8. Če je le mogoče, pogodbenice sprejmejo določbe za vrnitev
nezakonito izvožene ali posedovane zavarovane vrste.
Pogodbenice naj si prizadevajo take osebke ponovno naseliti v
njihov naravni habitat.
12. člen
SKUPNI UKREPI ZA VARSTVO IN OHRANITEV VRST
1. Pogodbenice sprejmejo skupne ukrepe, da zagotovijo varstvo
in ohranitev rastlin in živali, navedenih v tistih prilogah k temu
protokolu, ki se nanašajo na Seznam prizadetih ali ogroženih vrst
in Seznam vrst, katerih izkoriščanje je zakonsko urejeno.
2. Pogodbenice zagotovijo največje možno varstvo in obnovitev
rastlinskih in živalskih vrst iz priloge, ki se nanaša na Seznam
prizadetih ali ogroženih vrst, tako da na državni ravni sprejmejo
ukrepe, predvidene v tretjem in petem odstavku 11, člena tega
protokola.

3. Pogodbenice prepovejo uničenje in poškodovanje habitatov
vrst iz priloge, ki se nanaša na Seznam prizadetih ali ogroženih
vrst, ter oblikujejo in izvedejo načrte ukrepanja za njihovo
ohranitev in obnovitev. Pogodbenice še naprej sodelujejo pri
izvajanju ustreznih načrtov ukrepanja, ki so že sprejeti.
4. Pogodbenice v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi
organizacijami storijo vse potrebno, da zagotovijo ohranitev vrst
iz priloge, ki se nanaša na Seznam vrst, katerih izkoriščanje je
zakonsko urejeno, in hkrati dovolijo in zakonsko uredijo
izkoriščanje teh vrst, da tako zagotovijo in vzdržujejo njihovo
ugodno ohranitveno stanje.
5. Če območje razširjenosti ogrožene ali prizadete vrste sega na
obe strani državne meje ali meje, ki ločuje ozemlja ali območja,
nad katerimi imata suverenost ali jurisdikcijo dve pogodbenici
tega protokola, ti pogodbenici sodelujeta, da bi zagotovili varstvo
in ohranitev ter po potrebi obnovitev takih vrst.
6. Pogodbenice lahko odobrijo izjeme pri prepovedih, predpisanih
za varstvo vrst iz prilog k temu protokolu, za znanstvene ali
izobraževalne namene ali namene upravljanja, ki so potrebni, da
se zagotovi preživetje vrste ali prepreči pomembna škoda, če ni
na voljo nobenih drugih zadovoljivih rešitev in če izjema ne škoduje
preživetju populacije ali katere koli druge vrste. O takih izjemah
se uradno obvestijo pogodbenice.
13. člen
NASELITEV TUJERODNIH ALI GENSKO
SPREMENJENIH VRST
1. Pogodbenice storijo vse potrebno, da zakonsko uredijo namerno
ali naključno naselitev tujerodnih aii gensko spremenjenih vrst v
naravo in prepovejo tako naselitev, ki lahko škodljivo vpliva na
ekosisteme, habitate ali vrste na območju, za katero se uporablja
ta protokol.
2. Pogodbenice si prizadevajo izvajati vse možne ukrepe, da
iztrebijo vrste, ki so že bile naseljene, če znanstvena presoja
pokaže, da take vrste povzročajo ali bodo verjetno povzročile
škodo ekosistemom, habitatom ali vrstam na območju, za katero
se uporablja ta protokol.
IV. DEL
DOLOČBE, SKUPNE ZA ZAVAROVANA OBMOČJA IN
VRSTE
14. člen
SPREMEMBE PRILOG
1. Postopki za spreminjanje prilog k temu protokolu so postopki,
določeni v 17. členu konvencije.
2. Vse predlagane spremembe, predložene zasedanju
pogodbenic, predhodno ocenijo nacionalni koordinatorji na
skupnem sestanku.
15. člen
INVENTARJI
Vsaka pogodbenica izdela izčrpne inventarje:
a) tistih območij pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, na katerih
so redki ali občutljivi ekosistemi, ki so rezervoarji biološke
raznovrstnosti, in ki so pomembna za ogrožene ali prizadete
vrste;
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20. člen
ZNANSTVENE IN TEHNIČNE RAZISKAVE TER
RAZISKAVE NA PODROČJU UPRAVLJANJA

b) prizadetih ali ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst.
16. člen
SMERNICE IN SKUPNA MERILA

1. Pogodbenice spodbujajo in razvijajo znanstveno in tehnično
raziskovanje, povezano s cilji tega protokola. Spodbujajo in razvijajo
tudi raziskovanje trajnostne rabe posebej zavarovanih območij in
ravnanje z zavarovanimi vrstami.

Pogodbenice sprejmejo:
a) skupna merila za izbiranje zavarovanih morskih in obalnih
območij, ki bi se lahko vključila v seznam SPAMI, ki bo priloga k
protokolu;

2. Kadar je potrebno, se pogodbenice posvetujejo med seboj in s
pristojnimi mednarodnimi organizacijami, da bi določile, načrtovale
in izvedle programe znanstvenih in tehničnih raziskav ter
spremljanja stanja in sprememb, ki so potrebni za določanje in
spremljanje zavarovanih območij in vrst, in ocenile učinkovitost
ukrepov za izvajanje načrtov upravljanja in obnove.

b) skupna merila za vključitev dodatnih vrst v priloge;
c) smernice za ustanavljanje in upravljanje posebej zavarovanih
območij.

3. Pogodbenice neposredno ali prek centra izmenjujejo znanstvene
in tehnične informacije o tekočih in načrtovanih programih raziskav
in spremljanja stanja in sprememb ter o rezultatih takih programov.
Kolikor je le mogoče, usklajujejo svoje programe raziskav in
spremljanja stanja in sprememb ter si skupaj prizadevajo opredeliti
ali standardizirati svoje postopke.

Zasedanje pogodbenic lahko spremenijo merila in smernice iz
odstavkov b) in c) na podlagi predloga ene ali več pogodbenic.
17. člen
PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

4. Pri tehničnih in znanstvenih raziskavah pogodbenice dajejo
prednost SPAMI in vrstam iz prilog k temu protokolu.

Pogodbenice med načrtovanjem, na podlagi katerega se odloča
o industrijskih in drugih projektih in dejavnostih, ki bi lahko
pomembno vplivali na zavarovana območja in vrste ter njihove
habitate, ovrednotijo in upoštevajo možne neposredne ali
posredne, takojšnje ali dolgoročne vplive, vključno s skupnim
vplivom predvidenih projektov in dejavnosti.

21. člen
MEDSEBOJNO SODELOVANJE
1. Pogodbenice neposredno ali s pomočjo centra ali mednarodnih
organizacij izdelajo programe sodelovanja, da uskladijo
ustanavljanje, ohranjanje, načrtovanje in upravljanje posebej
zavarovanih območij ter izbiranje in ohranjanje zavarovanih vrst
ter ravnanje z njimi. Redno si izmenjujejo informacije o značilnostih
zavarovanih območij in vrst, o pridobljenih izkušnjah in o težavah,
s katerimi se srečujejo.

18. člen
VKLJUČEVANJE TRADICIONALNIH DEJAVNOSTI
1. Pri oblikovanju varstvenih ukrepov pogodbenice upoštevajo
tradicionalne dejavnosti, ki so značilne za kulturo in preživljanje
lokalnega. Če je potrebno, odobrijo izjeme, da se zadovoljijo take
potrebe. Nobena izjema, dovoljena v ta namen, ne sme:

2. Pogodbenice čim prej obvestijo druge pogodbenice, države, ki
bi lahko bile prizadete, in center o vsaki okoliščini, ki bi lahko
ogrozila ekosisteme posebej zavarovanih območij ali preživetje
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

a) ogroziti ohranitve ekosistemov, zavarovanih po tem protokolu,
ali bioloških procesov, ki prispevajo k ohranjanju teh ekosistemov;
b) povzročiti izumrtja ali pomembnega zmanjšanja števila osebkov,
ki sestavljajo rastlinske in živalske populacije ali vrste, zlasti
prizadete, ogrožene, selitvene ali endemične vrste.

22. člen
MEDSEBOJNA POMOČ

2. Pogodbenice, ki odobrijo izjeme pri varstvenih ukrepih, ustrezno
obvestijo druge pogodbenice.

1. Pogodbenice neposredno ali s pomočjo centra ali mednarodnih
organizacij sodelujejo pri oblikovanju, financiranju in izvajanju
programov medsebojne pomoči in pomoči državam v razvoju, ki
zaprosijo za pomoč, da bi izvajale ta protokol.

19. člen
SEZNANJANJE, OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN
IZOBRAŽEVANJE JAVNOSTI

2. Ti programi vključujejo okoljsko izobraževanje javnosti,
usposabljanje znanstvenega in tehničnega osebja ter
upravljavcev, znanstveno raziskovanje, nabavo, uporabo,
projektiranje in razvoj ustrezne opreme ter prenos tehnologije
pod ugodnimi pogoji, o katerih se sporazumejo zadevne
pogodbenice.

1. Pogodbenice ustrezno seznanjajo javnost z ustanovitvijo
posebej zavarovanih območij, njihovimi mejami in zanje veljavnimi
predpisi ter z razglasitvijo zavarovanih vrst, njihovimi habitati in
zanje veljavnimi predpisi.

3. Pogodbenice pri medsebojni pomoči dajejo prednost SPAMI in
vrstam iz prilog k temu protokolu.

2. Pogodbenice si prizadevajo obvestiti javnost o pomenu in
vrednosti posebej zavarovanih območij in vrst In o znanstvenih
dognanjih, ki se nanašajo na ohranjanje narave in druga področja.
Take informacije naj bodo ustrezno vključene v izobraževalne
programe. Pogodbenice si prizadevajo tudi spodbujati javnost in
naravovarstvene organizacije, da sodelujejo pri ukrepih, ki so
potrebni za varstvo obravnavanih območij in vrst, skupaj s
presojami vplivov na okolje.
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23. člen
POROČILA POGODBENIC
Pogodbenice rednim zasedanjem pogodbenic predložijo poročilo
o izvajanju tega protokola, zlasti:
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a) o statusu območij, vključenih v seznam SPAMI, in o stanju na
teh območjih;

26. člen
ZASEDANJA POGODBENIC

b) o vseh spremembah pri razmejitvi ali pravnem statusu SPAMI
in zavarovanih vrst;

1. Redna zasedanja pogodbenic tega protokola potekajo skupaj
z rednimi zasedanji pogodbenic konvencije, ki se skličejo na podlagi
14. člena konvencije. Skladno z omenjenim členom lahko imajo
pogodbenice tudi izredna zasedanja.

c) o možnih izjemah, dovoljenih na podlagi 12. in 18. člena tega
protokola.

2. Cilji zasedanj pogodbenic tega protokola so predvsem:
V. DEL
INSTITUCIONALNE DOLOČBE
24. člen
NACIONALNI KOORDINATORJI
Vsaka pogodbenica imenuje nacionalnega koordinatorja, ki je
odgovoren za povezavo s centrom glede tehničnih in znanstvenih
vidikov izvajanja tega protokola. Nacionalni koordinatorji se redno
sestajajo za izvajanje nalog, ki izhajajo iz tega protokola.

a) spremljati izvajanje tega protokola;
b) nadzorovati delo organizacije in centra v zvezi z izvajanjem
tega protokola in politično usmerjati njune dejavnosti;
c) presojati učinkovitost ukrepov, sprejetih za upravljanje in varstvo
območij in vrst, in proučevati potrebe po drugih ukrepih, zlasti v
obliki prilog k temu protokolu in sprememb protokola ali njegovih
prilog;
d) sprejeti smernice in skupna merila, predvidene v 16. členu
tega protokola;

25. člen
USKLAJEVANJE

e) obravnavati poročila, ki jih pošljejo pogodbenice po 23. členu
tega protokola, in vse druge ustrezne informacije, ki jih pogodbenice
sporočijo prek centra;

1. Organizacija je odgovorna za usklajevanje izvajanja tega
protokola. Pri tem ji pomaga center, ki mu lahko poveri te naloge:

f) dajati pogodbenicam priporočila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti
za izvajanje tega protokola;

a) v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi, medvladnimi in
nevladnimi organizacijami pomagati pogodbenicam pri:

g) proučiti priporočila s sestankov nacionalnih koordinatorjev na
podlagi 24. člena tega protokola;

ustanavljanju in upravljanju posebej zavarovanih območij na
območju, za katero se uporablja ta protokol;
izvajanju programov tehničnih in znanstvenih raziskav, kot je
predvideno v 20. členu tega protokola;
izmenjavi znanstvenih in tehničnih informacij med
pogodbenicami, kot je predvideno v 20. členu tega protokola;
pripravi programov upravljanja za posebej zavarovana
območja in vrste;
razvijanju programov sodelovanja na podlagi 21. člena tega
protokola;
pripravi izobraževalnega gradiva, namenjenega različnim
skupinam;

h) od'očati c vključitvi območja v seznam SPAMI skladno s četrtim
odstavkom 9. člena tega protokola;

-

-

b) sklicevati in organizirati sestanke nacionalnih koordinatorjev
in jim zagotoviti storitve sekretariata;
c) oblikovati priporočila o smernicah in skupnih merilih na podlagi
16. člena tega protokola;
d) pripravljati in obnavljati baze podatkov o posebej zavarovanih
območjih, zavarovanih vrstah in drugih zadevah, povezanih s
tem protokolom;

i) ustrezno proučiti kakršne koli druge zadeve, pomembne za ta
protokol;
j) obravnavati in oceniti izjeme, ki jih pogodbenice dovolijo skladno
z 12. in 18. členom tega protokola.

VI. DEL
KONČNE DOLOČBE
27. člen
VPLIV PROTOKOLA NA DOMAČO ZAKONODAJO
Določbe tega protokola ne vplivajo na pravico pogodbenic, da
sprejmejo ustrezne strožje notranje ukrepe za izvajanje tega
protokola.

e) pripravljati poročila in tehnične študije, ki bi lahko bile potrebne
za izvajanje tega protokola;

28. člen
ODNOSI STRETJIMI

f) izdelovati in izvajati programe usposabljanja iz drugega odstavka
22. člena;

1. Pogodbenice povabijo države, ki niso pogodbenice protokola,
in mednarodne organizacije, da sodelujejo pri izvajanju tega
protokola.

g) sodelovati z regionalnimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi
organizacijami, ki se ukvarjajo z varstvom območij in vrst, pod
pogojem, da se spoštuje svojevrstnost vsake organizacije in da
se upošteva, da je treba preprečiti podvajanje dejavnosti;
h) izvajati naloge, ki so mu bile dodeljene v načrtih ukrepanja,
sprejetih v okviru tega protokola;
I) izvajati kakršne koli druge naloge, ki mu jih dodelijo pogodbenice.
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2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe,
ki bodo skladni z mednarodnim pravom, in s katerimi bodo
zagotovile, da nihče ne bo opravljal nobene dejavnosti, ki bi bila v
nasprotju z načeli in nameni tega protokola.

29. člen
PODPIS

32. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta protokol je vsem pogodbenicam konvencije na voljo za podpis
10. junija 1995 v Barceloni in od 11. junija 1995 do 10. junija 1996
v Madridu.

1. Ta protokol začne veljati trideseti dan po deponiranju šeste
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi protokola ali listine o
pristopu k protokolu.

30. člen
RATIFIKACIJA, SPREJETJE ALI ODOBRITEV

2. V odnosih med pogodbenicami obeh protokolov ta protokol z
dnem, ko začne veljati, nadomesti Protokol o posebej zavarovanih
območjih v Sredozemskem morju iz leta 1982.

Ta protokol je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri vladi Španije, ki bo prevzela
naloge depozitarja.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili pravilno pooblaščeni,
podpisali ta protokol.

31. člen
PRISTOP

Sestavljeno v Barceloni 10. junija 1995 v enem izvodu v
angleškem, arabskem, francoskem in španskem jeziku, pri čemer
so vsa štiri besedila enako veljavna, za podpis katere koli
pogodbenice konvencije.

Ta protokol je od 10. junija 1996 na voljo za pristop kateri koli
državi in regionalni gospodarski grupaciji, ki je pogodbenica
konvencije.

PRILOGA I
SKUPNA MERILA ZA IZBIRANJE ZAVAROVANIH
MORSKIH IN OBALNIH OBMOČIJ, KI BI SE LAHKO
VKLJUČILA V SEZNAM SPAMI

e) Območja, vključena v seznam SPAMI, so primer in model za
varstvo naravne dediščine v regiji. Pogodbenice zato zagotovijo,
da imajo območja, vključena v seznam, ustrezen pravni status in
da so zanje na voljo varstveni ukrepi ter metode in sredstva za
upravljanje.
B.

A. SPLOŠNA NAČELA
Pogodbenice se strinjajo, da bodo navedena splošna načela vodila
njihovo delo pri izdelavi seznama SPAMI:
a) Ohranjanje naravne dediščine je temeljni cilj, ki mora
opredeljevati SPAMI. Uresničevanje drugih ciljev, kot je ohranjanje
kulturne dediščine, in spodbujanje znanstvenih raziskav,
izobraževanja, udeleževanja in sodelovanja sta pri SPAMI zelo
zaželeni in se štejeta v dobro za vključitev območja v seznam,
dokler sta združljivi s cilji ohranjanja.
b) Skupno število območij, vključenih v seznam, ali število območij,
ki jih posamezna pogodbenica lahko predlaga za vpis, ni omejeno.
Kljub temu pa se pogodbenice strinjajo, da se bodo območja
izbirala na znanstveni podlagi in vključevala v seznam glede na
njihove lastnosti; zato bodo morala izpolnjevati zahteve, določene
v protokolu in s temi merili.
c) SPAMI, vključeni v seznam, in njihova geografska razporeditev
bodo morali biti značilni za sredozemsko regijo in njeno biološko
raznovrstnost. V ta namen bo moral seznam predstavljati največje
možno število tipov habitatov in ekosistemov.
d) SPAMI bodo morali sestavljati jedro omrežja, katerega cilj bo
učinkovito ohranjanje sredozemske dediščine. Da bi dosegle ta
cilj, bodo pogodbenice razvile dvostransko in večstransko
sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju naravnih območij, in
sicer predvsem z ustanavljanjem čezmejnih SPAMI.
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SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ, KI BI SE
LAHKO VKLJUČILA V SEZNAM SPAMI

1. Da bi bilo upravičeno do vključitve v seznam SPAMI, mora
območje izpolnjevati vsaj eno splošno merilo, določeno v drugem
odstavku 8. člena protokola. V določenih primerih lahko isto
območje izpolnjuje več splošnih meril, kar lahko le okrepi možnost
za vključitev območja v seznam.
2. Regionalni pomen je temeljna zahteva za vključitev območja v
seznam SPAMI. Pri vrednotenju pomena območja za Sredozemlje
naj bi se uporabljala ta merila:
a) Edinstvenost
Na območju so edinstveni ali redki ekosistemi ali redke ali
endemične vrste.
b) Naravna reprezentativnost
Na območju potekajo zelo značilni ekološki procesi ali so na njem
zelo značilne združbe ali habitatni tipi ali ima druge naravne
značilnosti. Reprezentativnost je stopnja, do katere je neko
območje značilno kot habitatni tip, ekološki proces, življenjska
združba, fiziografska značilnost ali druga naravna značilnost.
c) Raznovrstnost
Na območju je zelo velika raznovrstnost vrst, združb, habitatov
ali ekosistemov.

D.

d) Naravnost
Območje je zelo naravno, ker motenj in propadanja, ki bi jih
povzročil človek, ni ali so majhni.

UKREPI VARSTVA, NAČRTOVANJA IN
UPRAVLJANJA

1. Cilji ohranjanja in upravljanja morajo biti jasno opredeljeni v
besedilih, ki se nanašajo na vsako območje in bodo podlaga za
presojo ustreznosti sprejetih ukrepov in učinkovitosti njihovega
izvajanja pri popravljanju seznama SPAMI.

e) Navzočnost habttatov, ki so bistveni za prizadete, ogrožene ali
endemične vrste.
f) Kulturna reprezentativnost
Območje ima glede kulturne dediščine veliko reprezentativno
vrednost zaradi okolju neškodljivih tradicionalnih dejavnosti, ki so
povezane z naravo in prispevajo k blaginji lokalnega prebivalstva.

2. Ukrepi varstva, načrtovanja in upravljanja, ki se uporabljajo za
vsako območje, morajo biti ustrezni, da se dosežejo kratkoročni
in dolgoročni cilji ohranjanja in upravljanja, določeni za območje,
in morajo upoštevati zlasti dejavnike, ki ogrožajo območje.

3. Da se vključi v seznam SPAMI, mora imeti območje
znanstvenega, izobraževalnega ali estetskega pomena ustrezno
vrednost za raziskovanje na področju naravoslovja ali za
dejavnosti okoljskega izobraževanja ali ozaveščanja ali pa morajo
biti na območju izjemne naravne značilnosti ali kopenske ali
morske krajine.

3. Ukrepi varstva, načrtovanja in upravljanja morajo temeljiti na
zadostnem poznavanju elementov naravnega okolja ter socialnoekonomskih in kulturnih dejavnikov, ki opredeljujejo vsako
območje. Če je temeljno poznavanje pomanjkljivo, mora imeti
območje, predlagano za vključitev v seznam SPAMI, program za
zbiranje manjkajočih podatkov in informacij.

4. Poleg temeljnih meril, določenih v drugem odstavku 8. člena
protokola, naj bi se v dobro vključitvi območja v seznam upoštevalo
še določeno število drugih značilnosti in dejavnikov. To so med
drugim:

4. Pristojnosti in odgovornosti glede uresničevanja in izvajanja
ukrepov ohranjanja za območja, predlagana za vključitev v seznam
SPAMI, morajo biti jasno opredeljene v besedilih, ki urejajo
posamezno območje.

a) obstoj nevarnosti, ki bodo verjetno škodovale ekološki, biološki,
estetski ali kulturni vrednosti območja;

5. Glede svojevrstnosti vsakega zavarovanega območja morajo
varstveni ukrepi za SPAMI upoštevati te temeljne vidike:

b) vključenost in dejavno sodelovanje javnosti na splošno in
predvsem lokalnih skupnosti pri načrtovanju in upravljanju
območja;

a) krepitev zakonske ureditve izpuščanja ali odmetavanja
odpadkov in drugih snovi, ki bi lahko neposredno ali posredno
škodovali celovitosti območja;

c) obstoj organa, ki zastopa javni, strokovni in nevladni sektor ter
znanstvenike, ki so povezani z območjem;

b) krepitev zakonske ureditve naselitve in ponovne naselitve
katere koli vrste na območje;

d) možnosti za trajnostni razvoj na območju;
e) obstoj celostnega načrta upravljanja obale v smislu točke e)
tretjega odstavka 4. člena konvencije.

c) zakonska ureditev vseh dejavnosti in dejanj, ki bi lahko
poškodovali ali vznemirili vrsto ali bi lahko ogrozili ohranitveno
stanje ekosistemov ali vrst ali škodovali naravnim, kulturnim ali
estetskim značilnostim območja;

C. PRAVNI STATUS

d) zakonska ureditev, ki se uporablja za cone, ki obkrožajo
obravnavano območje.

1. Vsem območjem, ki so upravičena do vključitve v seznam
SPAMI, mora biti dodeljen pravni status, ki zagotavlja učinkovito
dolgoročno varstvo teh območij.

6. Da se vključi v seznam SPAMI, mora zavarovano območje
imeti upravni organ, ki so mu bila dana zadostna pooblastila in
ima dovolj sredstev in kadrov, da lahko prepreči in/ali nadzoruje
dejavnosti, ki bi lahko bile v nasprotju s cilji zavarovanega območja.

2. Da se vključi v seznam SPAMI, mora imeti območje, ki leži v že
razmejeni coni pod suverenostjo ali jurisdikcijo pogodbenice, status zavarovanega območja, ki ga priznava ta pogodbenica.

7. Da se vključi v seznam SPAMI, bo moralo zavarovano območje
imeti načrt upravljanja. Glavna pravila tega načrta upravljanja je
treba določiti na dan vključitve in jih takoj izvajati. Podroben načrt
upravljanja mora biti predstavljen v treh letih od vključitve. Če se
ta obveznost ne izpolni, se območje umakne s seznama.

3. Če je območje deloma ali v celoti na odprtem morju ali v coni,
kjer meje nacionalne suverenosti ali jurisdikcije še niso določene,
za pravni status, načrt upravljanja, ukrepe, ki se uporabljajo, in
druge elemente, predvidene v tretjem odstavku 9. člena protokola,
poskrbijo sosednje pogodbenice, ki jih to zadeva, v predlogu za
vključitev v seznam SPAMI.
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8. Da se vključi v seznam SPAMI, bo moralo zavarovano območje
imeti program spremljanja stanja in sprememb. Ta program naj bi
vključeval določitev in spremljanje določenega števila parametrov,
pomembnih za določeno območje. To omogoča presojo stanja in
razvoja območja ter učinkovitosti izvajanih ukrepov varstva in
upravljanja, da se lahko po potrebi prilagodijo. V ta namen se
naročijo potrebne nadaljnje študije.
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PRILOGAH
SEZNAM PRIZADETIH ALI OGROŽENIH VRST

Posidonia oceanica
Zostera marina
Zostera noltii

Magnoliophyta
Posidonia oceanica / morska pozidonija
Zostera marina / prava morska trava
Zostera noltii / mala morska trava

Caulerpa ollivieri

Chloorphyta
Caulerpa ollivieri

Cystoseira amentacea
(incl. var. stricta and spicata)
Cystoseira mediterranea
Cystoseira sedoides
Cystoseira spinosa
(incl. C. adriatica)
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezzi

Phaeophyta
Cystoseira amentacea
(incl. var. stricta and spicata)
Cystoseira mediterranea
Cystoseira sedoides
Cystoseira spinosa
(incl. C. adriatica)
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezzi

Goniolithon byssoides
Litophyllum lichenoides
Ptilophora mediterranea
Schimmelmannia schousboei

Rodophyta
Goniolithon byssoides
Litophyllum lichenoides
Ptilophora mediterranea
Schimmelmannia schousboei

Asbestopluma hypogea
Aplysina sp. plur.
Axinella cannabina
Axinella polypoides
Geodia cydonium
Ircinia foetida
Ircinia pipetta
Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.

Porifera
Asbestopluma hypogea
Aplysina sp. plur. / žveplenjače
Axinella cannabina / grbasta aksinela
Axinella polypoides
Geodia cydonium / spužva možganjača
Ircinia foetida
Ircinia pipetta
Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.

Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia

Cnidaria
Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia / zlatorumena korala

Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus

Echinodermata
Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus / diadema
Ophidiaster ophidianus / škrlatno rdeča zvezda
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Bryozoa
Hornera lichenoides

Hornera lichenoides
Mollusca

Mehkužci

Ranella olearia
Ranella olearia
(= Argobuccinnum olearium = A. giganteum)
Charonia lampas
Charonia lampas / troblja, triton
(— Ch. rubicunda = Ch. nodifera)
Charonia tritonis / gladka tritonova troblja
Charonia tritonis
(= Ch. seguenziale)
Dendropoma petraeum
Dendropoma petraeum
Erosaria spurca / Venerin polž
Erosaria spurca
Gibbula nivosa
Gibbula nivosa
Lithophaga lithophaga / morski datelj
Lithophaga lithophaga
Luria lurida / progasta porcelanka
Luria lurida
(= Cypraea lurida)
Mitra zonata
Mitra zonata
Patella ferruginea
Patella ferruginea
Patella nigra
Patella nigra
Pholas dactylus / zavrtač, datljevka
Pholas dactylus
Pinna nobilis / leščur
Pinna nobilis
Pinna rudis
Pinna rudis
(= P. pernula)
(= P. pernula)
Schilderia
achatidea
Schilderia achatidea
Tonna galea / sodeč
Tonna galea
Zonaria pyrum / hruškasta porcelanka
Zonaria pyrum
Raki
Crustacea
Ocypode cursor
Ocypode cursor
Pachylasma giganteum
Pachylasma giganteum
Pisces
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Cetorinhus maximus
Carcharodon carcharias
Hippocampus ramulosus
Hippocampus hippocampus
konjiček
Huso huso
Lethenteron zanadreai
Mobula mobular
Pomatoschistus canestrinii
Pomatoschistus tortonesei
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi
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Ribe
Acipenser naccarii
Acipenser sturio / atlantski j eseter
Aphanius fasciatus / solinarka
Aphanius iberus
Cetorinhus. maximus
Carcharodon carcharias
Hippocampus ramulosus / dolgonosi morski konjiček
Hippocampus hippocampus / kratkonosi morsko
Huso huso / beluga
Lethenteron zanadreai / laški piškur
Mobula mobular
Pomatoschistus canestrinii
Pomatoschistus tortonesei
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi
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Reptiles
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis

Plazilci
Caretta caretta / glavata kareta
Chelonia mydas / orjaška (velikanska) črepaha
Dermochelys coriacea / orjaška usnjača
Eretmochelys imbricata / prava kareta
Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis

Aves
Pandion haliaetus
Calonectris diomedea
Falco eleonorae
Hydrobates pelagicus
Laurus audouinii
Numenius tenuirostris
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus erispus
Phoenicopterus ruber
Puffinnus yelkouan
Stema albifrons
Sterna bengalensis
Stema sandvicensis

Ptiči
Pandion haliaetus / ribji orel
Calonectris diomedea
Falco eleonorae
Hydrobates pelagicus
Laurus audouinii / progastokljuni galeb
Numenius tenuirostris / tenkokljuni škurh
Phalacrocorax aristotelis / vranjek
Phalacrocorax pygmaeus / pritlikavi kormoran
Pelecanus onocrotalus / rožnati pelikan
Pelecanus erispus / kodrasti pelikan
Phoenicopterus ruber / plamenec
Puffinnus yelkouan
Sterna albifrons / mala čigra
Sterna bengalensis
Sterna sandvicensis / kričava čigra

Mammalia
Sesalci
Balenoptera acutorostrata
Balenoptera acutorostrata / ščukasti kit
Balenoptera borealis
Balenoptera borealis / zajval
Balenoptera physalus
Balenoptera physalus / hrbtopluti kit
Delphinus delphis
Delphinus delphis / navadni delfin
Eubalena glacialis
Eubalena glacialis / biskajski kit
Globicephala melas
Globicephala melas / dolgoplavuta mrka pliskavka
Grampus griseus
Grampus griseus / okrogloglavi delfin
Kogia simus
Kogia simus / pritlikavi glavač
Megaptera novaeanglie
Megaptera novaeanglie / kit grbavec
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon densirostris / blainvillov dvozob
Monachus monachus
Monachus monachus / sredozemska medvedjica
Orcinus orca
Orcinus orca / orka
Phocoena phocoena
Phocoena phocoena / pristaniška rjava pliskavka
Physeter macrocephalus
Physeter macrocephalus / glavač
Pseudorca crassidens
Pseudorca crassidens / mala orka
Stenella coerulealba
Stenella coerulealba / navadni progasti delfin
Steno bredanensis
Steno bredanensis / brazdastozobi delfin
Tursiops truncatus
Tursiops truncatus / velika pliskavka
Ziphius cavirostris
Ziphius cavirostris / cuvieijev kljunati kit
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PRILOGA m
SEZNAM VRST, KATERIH IZKORIŠČANJE JE ZAKONSKO UREJENO

Porifera
Spužve
Hippospongia communis
Hippospongia communis / konjska spužva
Spongia agaricina
Spongia agaricina / slonovo uho
Spongia officinalis
Spongia officinalis / prava spužva
Spongia zimocca
Spongia zimocca
Cnidaria
Antipathes sp. plur.
Corallium rubrum

Paracentrotus lividus

Echinodermata
Igiokožci
Paracentrotus lividus / vijoličasti morski ježek

Homarus gammarus
Maja squinado
Palinurus elephas
Scyllarides latus
Scyllarus pigmaeus
Scyllarus arctus

Crustacea
Raki
Homarus gammarus / hlap, jastog
Maja squinado / veliki morski pajek
Palinurus elephas / rarog
Scyllarides latus / veliki nagajivec
Scyllarus pigmaeus
Scyllarus arctus / rak nagajivček
Pisces

Alosa alosa
A losa fallax
Anguilla anguilla
Epinephelus marginatus
Isurus oxyrinchus
Lamna nasus
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Prionace glauca
Raja alba
Sciaena umbra
Squatina squatina
Thunnus thynnus
Umbrina cirhosa
Xiphias gladius
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Ožigalkarji
Antipathes sp. plur.
Corallium rubrum / rdeča korala

Ribe
Alosa alosa
Alosa fallax / čepa
Anguilla anguilla / jegulja
Epinephelus marginatus
Isurus oxyrinchus / atlantski mako
Lamna nasus / atlantski morski pes
Lampetra fluviatilis / rečni piškur
Petromyzon marinus / morski piškur
Prionace glauca / sinji morski pes
Raja alba
Sciaena umbra / konj, kaval
Squatina squatina / navadni sklač
Thunnus thynnus/tuna
Umbrina cirhosa / pisana grba
Xiphias gladius
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3. člen

4. člen

Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

OBRAZLOŽITEV

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem in njenih protokolov,
ki je bila 10. junija 1995 v Barceloni, je bil sprejet Protokol o posebej
zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju
(protokol). Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 30. maja 1995
pooblastila delegacijo, ki se je te konference udeležila, da protokol
sprejme. Ta protokol v skladu s svojim 32. členom nadomešča
Protokol o posebej zaščitenih območjih Sredozemskega morja iz
leta 1982. Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki
raznovrstnosti v Sredozemlju je začel veljati 12. decembra 1999,
to je trideseti dan po deponiranju šeste listine o ratifikaciji. Do 2.
oktobra 2000 je protokol ratificiralo sedem pogodbenic
Barcelonske konvencije, med njimi tudi Evropska unija. Na
sestanku pooblaščencev o dodatkih k Protokolu o posebej
zaščitenih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, ki
je bil 24. novembra 1996 v Monaku, so bili sprejeti dodatki k
protokolu, ki jih je sprejela tudi Slovenija. Kot izhaja iz zaključne
listine zasedanja so priloge sestavni del protokola, veljati pa
začnejo takrat, ko začne veljati protokol.
Nov protokol iz leta 1995 vključuje načela trajnostnega razvoja in
varovanja biotske in krajinske pestrosti, ki jih je Republika Slovenija
sprejela že z Agendo 21 v Riu de Janeiru in natančneje določa
rastlinske in živalske vrste, ki jih je treba v Sredozemlju varovati.
Uresničevanje protokola pomeni celovito gospodarjenje z
obrežnim pasom ter vključevanje ogroženih vrst in habitatov oz.
biotske raznolikosti v razvojne načrte. Protokol predvideva
oblikovanje seznama posebej zavarovanih območij, pomembnih
za Sredozemlje (SPAMI). Protokol med drugim tudi določa, da
morajo pogodbenice poleg splošnih varstvenih obveznosti (3.
člen), ustanavljati zavarovana območja, oblikovati nacionalne
strategije varstva vrst, izdelati inventarje elementov biotske
raznolikosti, itd.
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Slovenija je do sedaj že aktivno sodelovala kot pogodbenica
Protokola o posebej zaščitenih območjih Sredozemskega morja
iz leta 1982 in tako zavarovala najpomembnejše dele morja in
morskega obrežja, to je rastišča pozejdonke in obrežnega
mokrišča pri sv. Nikolaju - Ankaran. Na SPAMI seznam pa v
Sloveniji nedvomno sodijo Sečoveljske soline m Naravni rezervat
Strunjan.
V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja in ohranjanja
narave že upošteva vsebine, ki jih narekuje nov protokol, tako da
uveljavljanje teh sprememb ne bo narekovalo večjih sprememb
zakonodaje na tem področju.
Protokol je ratificirala tudi EU, tako da ratifikacija protokola pomeni
sprejem evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in
obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije.
Glede na to, da uveljavljanje protokola ne predstavlja večjih
sprememb zakonodaje in da ratifikacija protokola pomeni sprejem
evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in obrežnega
pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v Slovenijo, ratifikacija
in nato implementacija sprememb protokola ne predstavlja
dodatnih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. Pri
uresničevanju določil protokola lahko državam finančno in
strokovno pomaga tudi Regionalni center v Tunisu. V Sloveniji
trenutno teče projekt, ki ga je finančno in strokovno podprl
Regionalni center v Tunisu (v vrednosti 25.000,00 USD).
Spremembe protokola ratificira Državni zbor Republike Slovenije

i

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

1. Naslov predloga akta

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

Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih
območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega
sporazuma o pridružitvi

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

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

?. A11 gp zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
Slovenščino?

Gradivo ni predmet Evropskega sporazuma o pridružitvi
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

6. ah le predlog aKta preveden in v kateri jezik?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7. Sodelovanj neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Kpmlslla ES. države članice ES, SIOMA. PECO. Univerza-,)
8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda es in gpoStevanle roka uskladitev

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
1999/800/EC: Council Decision ot 22 October 1999 on concluding the Protocol conceming specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean, and on accepting the annexes to that Protocol
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Vodja pravno sistemske
službe za varstvo okolja:
DUŠAN PICHLER
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Minister
za okolje in prostor
mag. JANEZ KOPAČ
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče. Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169, V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

