DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
DOKUMENTACIJA

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 12. december 2001

Letnik XXVII

PREDLOG ZAKONA
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B)
- skrajšani postopek - EPA 371 - III
RATIFIKACIJA
- Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med
pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti
in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih
pijač (MDESPV) - EPA 375 - III
ZAČETEK POSTOPKA ZA RAZPUSTITEV OBČINSKEGA SVETA IN
RAZREŠITEV ŽUPANA
- Predlog za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta in razrešitev župana občine Velika Polana
- EPA 368 - III
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
- 10. seje Državnega zbora Republike Slovenije

3

- 11. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije
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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

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

)
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10. seje Državnega zbora Republike Slovenije
SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu - EPA 1005 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 21.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o plačilnem prometu (ZPlaP)
- druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o plačilnem prometu za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 315 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 21.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOPZ-A) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

2. Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije v skladu z naslednjima
stališčema:

SKLEPA

1. Ustrezno naj upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obveznih zavarovanjih v prometu - prva obravnava, je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

2. Prouči naj pripombe iz razprave odbora za finance in
monetarno politiko in pripombe Slovenskega
zavarovalniškega združenja, posredovane na seji Odbora
za finance in monetarno politiko.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicev dejavnosti v Republiki Sloveniji - EPA 208 - III
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske Unije za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicev
dejavnosti v Republiki Sloveniji - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena
poslovnika sprejel naslednja

1. Predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicev dejavnosti v
Republiki Sloveniji za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga
zakona opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena
Poslovnika državnega zbora.

12. december 2001
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davčnem
postopku - EPA 324 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 21.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o
davčnem postopku - skrajšani postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da preuči
problematiko v zvezi z obračunavanjem oziroma s postopki
prisilne izterjave obveznih zborničnih prispevkov (članarin) in do
konca februarja 2002 pripravi ustrezno sistemsko rešitev
navedenega vprašanja.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu živali pred mučenjem
-EPA 410-III
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o varstvu živali pred mučenjem
- hitri postopek, na podlagi 185. člena poslovnika sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem se ne sprejme.

SKLEPA IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o subvencioniranju študentske
prehrane - EPA 118-111
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.11.2001
ob obravnavi predloga zakona o subvencioniranju študentske
prehrane (ZSŠP) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Predlagatelji naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjim
stališčem:
Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

SKLEPA
1. Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo

poročevalec, št. 98
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11. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije
DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 - EPA 373 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. izredni seji, dne
5.12.2001 ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(ZIPRS0203) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da prouči vsebino 26. člena Zakona o financiranju občin,
ki je po mnenju številnih slovenskih občin v neskladju s 14., 138.,
142. in 153. členom ustave ter pri pripravi novega Zakona o
financiranju občin predlaga ustreznejšo rešitev za sofinanciranje
posameznih ukrepov in investicij v občinah, kadar obstaja v skladu
z zakonom in drugim predpisom poseben interes za njihov razvoj.

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije
za leto 2002-EPA 312-III
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. izredni seji, dne
30.11.2001 ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 (DP2002), na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

zakonodajo in pravne zadeve pripravijo končno redakcijo
proračuna za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije opozarja Vlado Republike
Slovenije na potrebo po prednostnem reševanju problematike
delovnih prostorov Statističnega urada Republike Slovenije
(v nadaljevanju SURS-a), saj ta deluje na dveh lokacijah in
predvsem prostori na Parmovi 33 ogrožajo varnost podatkov
in zaposlenih in ne izpolnjujejo priporočenih evropskih
standardov za opravljanje državne statistike.

DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za
finance in poslance Državnega zbora g. Cirila Pucka, mag.
Andreja Vizjaka in g. Franca (Ferija) Horvata, da po sprejetju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 v skladu s
sprejetimi amandmaji ter sprejetim amandmajem za uskladitev
državnega proračuna ter ob sodelovanju strokovne službe
Odbora za finance in monetarno politiko ter Sekretariata za

12. december2001

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da sprejme sklep o začetku potrebnih pripravljalnih
aktivnosti že v letu 2002 in 2003 ter najkasneje v letu 2004
dokončno reši prostorsko problematiko SURS-a.
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije
za leto2003-EPA313-III
Vizjaka in g. Franca (Ferija) Horvata, da po sprejetju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 v skladu s sprejetimi amandmaji
ter sprejetim amandmajem za uskladitev državnega proračuna
ter ob sodelovanju strokovne službe Odbora za finance in
monetarno politiko ter Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve pripravijo končno redakcijo proračuna za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. izredni seji, dne
30.11.2001 ob obravnavi dopolnjenega predloga proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 (DP2003), na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za finance in poslance Državnega zbora g. Cirila Pucka, mag. Andreja

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davku na
izplačane plače - EPA 330 - II
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. izredni seji, dne
27.11.2001 ob obravnavi predloga zakona o spremembi
zakona o davku na Izplačane plače (ZDIP-B) • druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

poročevalec, št. 98

1. Predlog zakona o spremembi zakona o davku na izplačane
plače za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
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Predlog zakona o
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RED
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PREKRŠKIH

MIR

ZOPER

JAVNI

(ZJRM-B)

- skrajšani postopek - EPA 371 - III
DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika Državnega
zbora predlagajo, da se zakon sprejme po skrajšanem
postopku.

SKUPINA POSLANCEV
in POSLANK (Jakič Roman)

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora.

Ljubljana, 5.12.2001
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97)
vlagajo podpisani poslanci

POSLANCI IN POSLANKE:
I.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREKRŠKIH ZOPER JAVNI RED IN MIR (Uradni
list SRS, št. 16/74, 15/76, 42/86, SFRJ 83/89, 5-/90, RS 8/90,
10/91, 17/91, 4/92, 13/93, 66/93, 67/94, 29/95, 98/99)

3*^.

3 -wt-

in ga pošiljajo v obravnavo.
y, Cod-t*.

I. UVOD

1

nikakršnega predloga, ker temu razmere niso bile naklonjene.
Danes pa je v javnosti opaziti porast razumevanja za to
problematiko, še posebno potem, ko sta prostitucijo uredili tudi
dve članici EU - Nemčija in Nizozemska. Poleg tega pa je bilo v ta
projekt vloženo veliko energije in politične volje, kar je razvidno
tudi iz geneze pobud:

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Obstoj prostitucije je dejstvo, pred katerim si ne moremo več
zatiskati oči. Prostitucija je tudi pri nas pridobila obliko in
razsežnosti ob katerih ni več mogoče mižati in se pretvarjati, da
v naši bližini ne obstaja. Prostitucije tudi ni mogoče izkoreniniti.
Seveda ta spoznanja zahtevajo karseda odgovoren pristop
družbe do te problematike. Menimo, da je naša družba že zrela,
da se odkrito spopade z vprašanjem prostitucije. Pred dvema
letoma smo imeli na mizi le članke in razprave o osnutku predloga
zakona, s katerim bi se lotili te problematike, nismo pa oblikovali
12. december2001
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1993
Pobuda ministra za zdravstvo Božidarja Voljča in poslanskih skupin
zelenih in LDS.
Pobudniki niso pripravili predloga zakona v končni obliki, ampak
le delovno gradivo v obliki tez.
7

poročevalec, št. 98

1996

Prostitutka ali prostitut torej za denar prodajata specifično spolno
storitev.

Dr. Janko Predan pripravi delovno gradivo za oblikovanje predloga
zakona o legalizaciji prostitucije.
Pobudnik predloga zakona ni predložil državnemu zboru, Ocena
pobudnika je bila, da razmere niso naklonjene sprejetju predloga
zakona (iz javnomnenjskih raziskav je bilo razvidno, da predlogu
nasprotuje kar 59% anketiranih).

Koliko prostitutk in prostitutov je v Sloveniji?
Splošna ocena je, da se na 1 milijon prebivalcev pojavlja približno
1500 prostitutk, medtem ko za prostitute ni ocen. Torej bi moralo
biti v Sloveniji približno 3000 prostitutk. Uradnih podatkov sicer ni,
po oceni policije pa je v Sloveniji 1400 prostitutk, medtem ko
števila prostitutov ni mogoče oceniti. Med potencialne prostitutke
bi lahko po ocenah policije prišteli tudi približno 300 tujk, ki so
pridobila delovna dovoljenja kot plesalke v ansamblu ali kot
pomožne delavke in so jih zaposlili lastniki lokalov, ki ponujajo
artistični program. Zanemariti pa tudi ne bi smeli števila ti. občasnih
prostitutk, ki jim je plačljiva spolnost le postranski zalužek
(prostituciji se vdajajo nekajkrat na mesec ali pa na leto). Poleg
tega bi med potencialne prostitutke lahko prišteli tudi približno 200
tujk, ki v Sloveniji bivajo brez urejenega statusa in so jih pripeljali
lastniki omenjenih lokalov. Ker spolne storitve niso poceni (za
storitve prostitutke ali prostituti zaračunavajo do 25.000 SIT in še
več), se v tej dejavnosti letno obrne več sto milijonov tolarjev oz.
več milijonov DEM. Po ocenah policije gre za več kot 19 milijonov
DEM, in sicer tako za spolne storitve kot obstoritvene dejavnosti
- pri tem se vštevajo zaslužki nočnih lokalov, v katerih delujejo
prostitutke ali prostituti

24.1.2000
Poslanca Roman Jakič in Aleksander Merlo naslovita na vlado
RS pisno poslansko pobudo o ustanovitvi medresorske vladne
ekspertne skupine za oblikovanje zakona o prostituciji, ki bi
sodelovala s predstavniki zakonodajne veje oblasti. Poslanca
menita, da bi bilo koristno, če bi v skupini sodelovali predstavniki
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva za
notranje zadeve, ministrstva za pravosodje, ministrstva za
zdravstvo in urada vlade RS za žensko politiko. Predlog zakona
naj bi skušali oblikovati v letu 2000.
28.2.2000
Uprava kriminalistične službe v sestavi policije RS organizira
posvet s področja prostitucije, pri čemer sodelujejo predstavniki
državnega tožilstva, predstavniki vrhovnega sodišča, Urada RS
za žensko politiko, Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Ministrstva za zdravstvo.

Kako ostale države urejajo problem prostitucije?
Različne države imajo do prostitucije različen odnos. Ta se je
oblikoval v različnih kulturnih, religioznih in zgodovinskih
okoliščinah. Danes zasledimo predvsem dva pristopa pri
obravnavanju prostitucije in sicer model prepovedi prostitucije ter
model odprave prepovedi prostitucije, poleg tega pa obstajajo
tudi ti. vmesni modeli, ki kombinirajo oba pristopa (policijski nadzor,
sanitarni nadzor, toleranča območja, bordeli, ...). Sodobne
zakonodaje pa neprimerno bolj upoštevajo človekove pravice
kot tudi državljanske pravice marginalnih družbenih skupin kot
so prostitutke ali prostituti in zato sledijo modelu odprave prepovedi
prostitucije oz. njeni dekriminalizaciji.

April 2000
Vlada RS sprejme sklep o ustanovitvi medresorske vladne
ekspertne skupine za oblikovanje zakona o prostituciji.
19.2.2001

Kako s spremembo zakona o prekrških zoper javni red in mir
urediti vprašanje prostitucije?
Prostitucija je v naši zakonodaji obravnava kot prekršek in
dejavnost kot taka ne predstavlja kaznivega dejanja. V peti točki
10. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir je predpisana
kazen do dveh mesecev zapora za tistega, ki se vdaja prostituciji,
pri tem sodeluje, jo dovoljuje ali podpira. Šesta točka pa posebej
opredeljuje organiziranje, pripravljanje in podpiranje dejanj spolne
nemorale.

Roman Jakič na vlado RS naslovi poslansko vprašanje ali je bila
vladna medresorska ekspertna skupina že oblikovana in v kakšni
fazi se nahaja priprava zakona o prostituciji.
Začetek marca 2001
Vlada oz. ministrstvo za notranje zadeve odgovori pobudnikoma,
da bo verjetno pripravljalec zakona in s tem zadolženo za
oblikovanje vladne medresorske ekspertne skupine ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.

Čeprav so vsa dejanja, povezana z organizacijo prostitucije,
prepovedana, pa v zakonodaji ni določb o strankah oz. klientih.
Slovenska zakonodaja je iz zakonodaje SFRJ prepovedi torej
prevzela dvojna merila. Vprašati se moramo namreč tudi, čigav
problem je prostitucija? Prostitucija se dojema predvsem kot problem prostitutk ali prostitutov, stranke pa so zaščitene. O njih se ne
govori in se jih ne kaznuje. Prostitucije je namreč toliko kot je
povpraševanja.Torej je prostitucija tudi problem tistih, ki po spolnih
storitvah povprašujejo. Že zato bi morali dejanje vdajanja
prostituciji odpraviti kot prekršek. Poleg tega organi pregona le
redko intervenirajo v primerih prostitucije. Razlog je predvsem v
tem, da je nivo prostitucije v Sloveniji visok, le malo pa je pocestne
prostitucije, ki bi vznemirjala javnost z javnimi manifestacijami ter
motila javni red in mir. Pa tudi zdravstvene službe niso pristojne
obveščati policije o pojavu spolnih bolezni, zato policija ne more
sprožiti postopka zoper prenašalce spolnih bolezni, klienti pa
okužbo le redko prijavijo. Tako je policija v minulih dveh letih za
vdajanje prostituciji sodnikom za prekrške prijavila le preko 50
tujih in 40 naših državljank, od tega v letu 2000 37. Bojazen tistih,
ki menijo, da bi dekriminalizacija vplivala na množičen pojav

20.3.2001
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obvesti pobudnika,
da ne bo nastopilo v vlogi pripravljalca, da pa bo sodelovalo v
vladni medresorski ekspertni skupini..
Ministrstvo za notranje zadeve oz. minister obvesti pobudnika,
da je pripravljen oblikovati in usklajevati sestavo vladne
medresorske ekspertne skupine.
Kaj je pravzaprav prostitucija?
Da bi spolno prakso lahko opredelili kot prostituiranje, moramo
zaznati najmanj tri temeljne pogoje, ki so:
spolna storitev je opravljena za plačilo,
promiskuitetnost (pogosto menjanjanje partnerjev oz. klientov
ženskega ali moškega spola) ponudnika oz. ponudnice spolnih
storitev,
ambivalenten odnos(oz. poslovni odnos) do klienta.

poročevalec, št. 98
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

pocestne prostitucije, pa policija odpravlja z navedbo, da zakon o
prekrških zoper javni red in mir vsebuje zadostne varovalke za
preprečitev tega pojava. Ta pojav inkriminira namreč tretja točka
11. člena tega zakona, ki določa, da se z denarno kaznijo do
120.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni kaznuje za prekršek
kdor je na javnem kraju pijan in. vznemirja ljudi, ovira promet ali
krši javno moralo.

V Sloveniji lahko zaradi relativne zdravstvene osveščenosti
prostitutk ali prostitutov, relativne neopaznosti (skorajda ni
pocestne prostitucije) ter individualne ali organiziranosti v majhnih
skupinah uvedemo model odprave prepovedi oz. model
dekriminalizacije - prostitucija ne bi bila več obravnavana kot
prekršek, prostitutke ali prostituti pa ne več kot žrtve, temveč kot
podjetnice oz. podjetniki. Zgled za to lahko najdemo prevsem v
Nizozemski in Nemčiji, ki sta uveljavili model odprave prepovedi
prostitucije s sistemom zelo ohlapne regulacije, predvsem kar se
tiče registracije dejavnosti, zdravstvenega, socialnega in
pokojninskega zavarovanja. Pri tem pa bi predlagatelji radi opozorili
na to, da model dekriminalizacije ne predstavlja legalizacije
prostitucije. S pojmom legalizacija je mišljena legalizacija vseh
ravnanj, ki se vežejo na prostitucijo. To pa poleg same dejavnosti
zajema tudi kazniva dejanja zvodništva in posredovanja pri
prostituciji. Dekriminalizacija poskuša za razliko od legalizacije, ki
si prizadeva iz zakonodaje odstraniti določbe o kaznivih ravnanjih,
ki se navezujejo na organiziranje prostitucije, odstraniti iz
zakonodaje določbe o dejanju prostituiranja kot prekršku.
Dekriminalizacija pomeni priznavanje državljanskih pravic
prostitutkam in prostitutom, da lahko sami izbirajo, ali se bodo
ukvarjali s prostitucijo. S tem je odstranjena možnost zapiranja in
kaznovanja prostitutk ali prostitutov. Za predlagatelje model
dekriminalizacije predstavlja novo politiko samoorganiziranosti te
dejavnosti. Prostitutke ali prostituti naj bi delovali samostojno ali
povezano, brez posrednikov. Trendi v sodobnih družbah kažejo,
da se politika evropskih držav nagiba k odpravi odpovedi
prostitucije, obenem pa je prisotno zaostrovanje pregona
okoriščanja s prostitucijo. Odprava prepovedi je pozornost s
prostitutke ali prostituta preusmerila na dejanja okoriščanja s
prostitucijo in na zlorabo teh oseb. Z odpravo prepovedi se je
zaostrila zakonodaja v zvezi z okoriščanjem s prostitucijo. Tudi
predlagatelji sledimo tem trendom, saj se zavzemamo za zvišanje
spodnje meje predpisanih kazni za kazniva dejanja zvodništva in
prisiljevanja v prostitucijo ter spravljanja v suženjsko razmerje,
ker gre v teh primerih za grobe posege v človekovo integriteto s
škodljivimi posledicami. Poleg tega so storilci teh kaznivih dejanj
ponavadi tudi povzročitelji vseh ostalih kaznivih dejanj, povezanih
s prostitucijo: hudih telesnih poškodb, razpečevanja droge,
spravljanja v suženjsko razmerje, ... Sicer pa smo nekateri od
predlagateljev spremembe kazni za ta dejanja poskušali doseči
že z dopolnili k Zakonu o spremembah in dopolnitvah kazenskega
zakonika Republike Slovenije - EPA 1417-11 na 10. Redni seji leta
1999, vendar jih je Državni zbor na našo žalost zavrnil. Prav tako
pa nekateri od predlagateljev tudi napovedujemo, da bomo
poskušali doseči spremembe dikcije določb o kaznivih dejanjih
zvodništva in prisiljevanja v prostitucijo. Potrebno bi bilo namreč
določneje opredeliti pojem prostitucije, pa tudi določiti, da nihče ne
sme služiti na račun prostitutk in prostitutov.

Kar se tiče šeste točke 10. člena, pa v zadnjih letih policija sodnikom
za prekrške ni posredovala prijav za dejanja spolne nemorale,
saj je po njihovem mnenju pojem spolne nemorale preveč
nedoločen in kot tak prepušča tako policiji kot sodnikom povsem
prosto presojo tašnih dejanj. Tako bi bili lahko posamezniki
kaznovani že za različne oblike spolnih praks ali pa celo za spolno
usmerjenost (homoseksualnost), kar še v 70. letih ni bila nikakršna
posebnost v nekaterih zahodnih državah (takšen primer so bile
ZDA), če ne omenjamo, da je v nekaterih vzhodnih državah še
danes spolna usmerjenost (momoseksualnost) kaznivo dejanje.
Predlagatelji celo menimo, da je ta določba v nasprotju z načelom
pravne države. Ustava zakonodajalcu izrecno nalaga, da mora
vsako materijo kaznovanja ne le zakonsko urediti, ampak da
mora to urediti določno in nedvoumno. Izključena mora biti vsaka
možnost arbitrarnega odločanja državnega organa. Ukrepi in pogoji
za njihovo odreditev morajo biti predvidljivi. Določnost zakona je
prvina pravne države (2. člen Ustave) in bi veljala celo, če v
Ustavi sploh ne bi bila izrecno omenjena.
Zato sodobne države nastopajo v odnosu do prostitucije vse bolj
pragmatično. Izkazalo se je, da se je sistem prepovedi izkazal za
neučinkovitega, in sicer tudi v primerih, ko je prepoved zajela
kaznovanje klienta. Stanje v družbi se namreč spreminja, saj
govorimo o dobi spolne svobode in človekovih pravic, pravice
posameznika do avtonomnega odločanja in s tem v zvezi tudi z
odločitvijo o prostituiranju. Predpostavka, da odločitev
posameznika, da se prostituira, pomeni njegovo razčlovečenje
oz. izgubo njegovega dostojanstva, zanika možnost izbire v celoti,
te osebe pa postavlja v vlogo žrtev oz. zgolj objektov, tj.
drugorazrednih državljanov. Prostitucija je tudi posel, delo,
odločitev zanjo pa je lahko tudi povsem svobodna. Posamezniki,
ki se zanjo odločijo, torej niso brez možnosti za sprejemanje
avtonomnih odločitev in sami upravljajo z lastnim telesom. To je
razvidno tudi iz ugotovitev empiričnih raziskav, da nekatere
prostitutke ali prostituti stopajo v to dejavnost prostovoljno,
medtem ko druge vanjo prisilijo. Pojavljajo se nove oblike
prostitucije, kjer prostitutke ali prostituti niso več žrtve, nimajo
posrednikov in menijo, da je njihova dejavnost enakovredna
ostalim. Poleg prostitucije, ki je pogojena z bojem za preživetje
zlasti ljudi z družbenega dna, se vse bolj pojavlja prostitucija, ki jo
poganja želja po prestižnih materialnih dobrinah. Vedno več je po
ocenah policije žensk, ki se prostituirajo, da bi bolje živele in več
imele. Takšen primer predstavljajo recimo študentke, ki ponujajo
moškim ti. »vikend pakete« - spolne usluge od petka do nedelje
za približno 150.000 SIT.

Predlagatelji se zavedamo, da model dekriminalizacije pred
zakonodajalca postavlja vrsto vprašanj. S tem razlogom smo tudi
na vlado naslovili pobudo za ustanovitev medresorske vladne
ekspertne skupine, v kateri bi sodelovali predstavniki ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva za notranje
zadeve, ministrstva za pravosodje, ministrstva za zdravstvo in
urada vlade RS za žensko politiko, za oblikovanje zakona o
prostituciji - izvedeti smo želeli, ali je treba pripraviti poseben
predlog zakona ali pa zadošča sprememba obstoječe
zakonodaje.
Rešiti bi bilo namreč potrebno naslednja vprašanja:
- okrepiti boj proti prisiljevanju oseb v prostitucijo;
- zaščititi mladoletne osebe pred prisiljevanjem in s tem
povezanimi spolnimi zlorabami;
zmanjšati povezanost prostitucije s kriminalnimi dejavnostmi;
zmanjšati število priseljenih ilegalnih prostitutk iz vzhodnih
držav;

Poleg tega je Sodišče Evropskih skupnosti s sedežem v
Luxembourgu prostitucijo označilo za dejavnost, enakopravno
vsem ostalim gospodarskim dejavnostim. Argumentov, ki so
opozarjali, da je prostitucija prepovedana oziroma vsaj družbeno
nesprejemljiva dejavnost in zato ne more biti obravnavana tako
kot ostale gospodarske dejavnosti, sodišče ni sprejelo. Dejavnost
je označilo za enakopravno gospodarsko oziroma pridobitno
dejavnost, „v kateri izvajalec ugodi prošnji stranke v zameno za
plačilo in brez proizvajanja ali prenašanja materialnih dobrin", in
opozorilo, da je prostitucija v praksi dopuščena tako rekoč v
vseh članicah EU.
Intervencija države je zato smiselna samo v primeru, ko
posameznika prisilijo v prostitucijo, in v primeru, ko prihaja do
okoriščanja ali zlorab prostituk ali prostitutov.
12. december2001
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ne bomo razplamteli političnih strasti, saj menimo, da moramo
problematiko prostitucije razrešiti s soglasjem kvalificirane večine
poslancev v Državnem zboru. Zatorej ta sprememba zakona
predstavlja samo enega od potrebnih zakonov iz ti.
dekriminalizacijskega paketa. Predlagatelji torej do ureditve vseh
vprašanj ne načrtujemo nikakršnih aktivnosti v zvezi s predlogom
zakona, saj menimo, da je to problematiko treba rešiti celostno.

vzpostaviti regulacijo in kontrolo te dejavnosti;
urediti socialni in zdravstveno-varstveni položaj prostitutk.
Urediti bi morali socialno oz. pokojninsko zavarovanje za tiste, ki
se ukvarjajo s plačljivo spolnostjo. Predpisati bi morali obvezne
zdravstvene preglede prostitutk ali prostitutov, da bi bile varnejše
tudi stranke; v ozadju vsega je torej tudi zaščita javnega zdravja.
Veliko zdravnikov po strokovni plati zagovarja nadzor prostitucije,
saj bi tako omejili širjenje spolnih bolezni. Če Slovenija ne bo imela
ustreznih predpisov, ki bodo zahtevali obvezno testiranje in
zdravljenje oseb, ki se ukvarjajo s plačljivo spolnostjo, bo okužb
(tudi z virusom HIV) in s tem škodljivih posledic vedno več.
Onemogočiti bi morali trgovanje z belim blagom, in kar je zelo
pomembno, zvodnikom pristriči peruti. Poleg tega se na prostitucijo
veže tudi več drugih kaznivih dejanj. Največ jih je povezanih z
mamili in orožjem, ilegalnimi prehodi državne meje ... Če bi uredili
vprašanje prostitucije, bi odpadel tudi cel kup teh, z njo povezanih
dejanj.

Sicer pa zakonska ureditev prostitucije predstavlja samo polovično
rešitev problema. Potrebno je odpraviti vzroke za množičen pojav
prostitucije, saj prostitucije kot take ni mogoče popolnoma odpraviti,
lahko pa zmanjšamo število aktivnih prostitutk in prostitutov, še
posebno med mladimi. Država si bo pač morala prizadevati
odpraviti razloge ekonomske in socialne neenakosti ter ponuditi
prostitutkam in prostitutom programe psihosocialne pomoči.
3.

Predlagatelji se strinjamo, da dekriminalizacija ne bi smela
spodbujati prostitucije in ustvarjati pogojev za izkoriščanje
prostitutk in prostitutov. Zastavlja se torej vprašanje, kako
prostitucijo dekriminalizirati in urediti, da ne bi prostitucije
vzpodbujali?
Zato bo država morala:
zaostriti imigracijsko kontrolo s ciljem preprečiti ilegalni vstop
žensk, ki bi se prostituirale, pa tudi nadzor nad legalnimi
oblikami vstopanja;
zaostriti nadzor nad skupinami, za katere se sumi, da se
ukvarjajo z posredovanjem s prostitucijo in organizacijo
dejavnosti, za katerimi bi lahko prikrivali prostitucijo (nočni
lokali, masažni saloni...);
poostriti kazni za »trgovino z belim blagom«;
zaostriti postopke in politiko pridobivanja delovnih viz.

OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN
DRUGIH POSLEDIC

Sprememba zakona ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev.
Posledično bi lahko sprememba zakona celo pomenila prihranek
sredstev v državnem proračunu, ki jih namenjamo policiji za
odkrivanje prekrškov vdajanja prostituciji in tudi stroškov sodnih
obravnav teh prekrškov, vendar pa predlagatelji menimo, da bo
policija ta sredstva namenila za odkrivanje in pregon dejanj, ki so
povezana z okoriščanjem s prostitucijo (zvodništvo, prisiljevanje,
spravljanje v suženjsko razmerje oz. trgovina z belim blagom),
sodni veji pa tako ali tako kronično primanjkuje sredstev, in bo
tako prihranjena sredstva lahko namenila za druge namene.
4.

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Sprememba zakona o prekrških zoper javni red in mir torej pomeni
samo prvi korak in spodbudo vladi k čimprejšnjemu reševanju
omenjenih vprašanj. Predlagatelji smo se namreč že s pobudo za
ustanovitev medresorske vladne ekspertne skupine, odločili, da

Predlog zakona predstavlja manj zahtevno spremembo, saj se v
10. členu črtata peta in šesta točka tega člena ter spreminja drugi
odstavek, sicer pa sprememba ne zahteva dodatnih uskladitev.

II. BESEDILO ČLENOV

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. točke prejšnjega
odstavka tega člena z denarno kaznijo do 600.000 tolarjev. "

1. člen
V Zakonu o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št.
16/74, 15/76,42/86, SFRJ 83/89,5-/90, RS 8/90,10/91,17/91,4/
92,13/93,66/93,67/94,29/95,98/99) se v 10. členu črtata peta in
šesta točka.

poročevalec, št. 98

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu RS.
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

S črtanjem šeste točke pa predlagatelji sledimo načelu pravne
države. Ustava zakonodajalcu izrecno nalaga, da mora vsako
materijo kaznovanja ne le zakonsko urediti, ampak da mora to
urediti določno in nedvoumno. Izključena mora biti vsaka možnost
arbitrarnega odločanja državnega organa. Ukrepi in pogoji za
njihovo odreditev morajo biti predvidljivi. Ta določba je preveč
nedoločna in prepušča diskrecijsko pravico tako policistom kot
sodnikom, da sami določajo dejanja spolne nemorale.

K 1. členu
S črtanjem pete točke predlagatelji uvajamo model
dekriminalizacije prostitucije. Z dekriminalizacijo namreč za razliko
od legalizacije, ki si prizadeva iz zakonodaje odstraniti določbe o
kaznivih ravnanjih, ki se navezujejo na organiziranje prostitucije,
odstranjujemo iz zakonodaje določbe o dejanju prostituiranja kot
prekršku. Dekriminaiizacija pomeni priznavanje državljanskih
pravic prostitutkam in prostitutom, da lahko same izbirajo, ali se
bodo ukvarjale s prostitucijo. S tem je odstranjena možnost
zapiranja in kaznovanja prostitutk ali prostitutov. Smiselno je
črtanje celotne pete točke, saj je logično, da če dekriminiramo
dejanje vdajanja prostituciji, ni razlogov za kriminalizacijo ostalih
podpornih dejanj.

K 2. členu
Člen določa vacatio legis.

3. kdor na javnem kraju z govorom, pisanjem, z nošenjem raznih
znakov, emblemov ali na drug način sramoti družbenopolitično
ureditev Jugoslavije oziroma izziva ali žali moralna, narodnostna
ali patriotična čustva občanov;

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
10. člen

4. kdor se klati, potepa ali berači;

Z zaporom do 60 dni se kaznuje za prekršek:

5. kdor se vdaja prostituciji, pri tem sodeluje, jo dovoljuje ali podpira;

1. kdor se na javnem kraju ali na prostoru, kjer vzdržuje red in mir
organizacija združenega dela oziroma druga organizacija ali
državni organ, pretepa ali sodeluje v pretepu ali vede na posebno
drzen, surov, nesramen ali žaljiv način;

6. kdor organizira, pripravlja ali podpira dejanja spolne nemorale
ali kdor dovoli, da se v njegovih prostorih opravljajo taka dejanja;
kdor sodeluje pri takih dejanjih.
Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 6. točke prejšnjega
odstavka tega člena z denarno kaznijo do 600.000 tolarjev. Enako
se kaznuje pravna oseba, ki sodeluje ali dovoljuje in podpira dejanja
iz 5. točke prejšnjega odstavka tega člena.

2. kdor izreka ali razširja vznemirljive vesti ali trditve, ki žalijo
narodno ali politično zavest občanov ali lahko izzovejo
vznemirjenost občanov ali njihovo nerazpoloženje nasproti
državnim organom in njihovim zakonitim ukrepom, ali s katerimi
se lahko ogrozita javni red in mir ali ovira ali preprečiti izvršitev
ukrepov državnih organov;

12. december2001

Poleg pravne osebe se kaznuje za prekršek tudi njena odgovorna
oseba z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev.
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- EPA 375 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

da se uvrsti na dnevni red 11. seje Državnega zbora Republike
Slovenije dne 18.12.2001.

EVA:
2001-1811-0103
Številka: 900-04/2001-2
Ljubljana, 11.12.2001

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:

Vlada Republike Slovenije je na 107. dopisni seji dne 11.12.2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA
PROTOKOLA, KI UREJA TRGOVINSKE VIDIKE
EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI
SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI
DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI
STRANI Z NAMENOM UPOŠTEVATI IZID POGAJANJ MED
POGODBENICAMA O VZAJEMNIH POSEBNIH
UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA, O VZAJEMNEM
PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN IN O
VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU
OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ,

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Iztok Jarc, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Špela Terpin, državna podsekretarka v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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 s predlogom,

12. december2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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označb alkoholnih in aromatiziranih pijač, podpisan v Ljubljani 7.
decembra 2001.

1. člen
Ratificira se Dodatni protokol, ki ureja trgovinske vidike
evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom
upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih
ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti
in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru

2. člen
Dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:

DODATNI PROTOKOL,
KI UREJA TRGOVINSKE VIDIKE EVROPSKEGA SPORAZUMA O
PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI
SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU
EVROPSKE UNIJE, NA DRUGI STRANI
Z NAMENOM UPOŠTEVATI IZID POGAJANJ MED POGODBENICAMA O VZAJEMNIH
POSEBNIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA, O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU,
ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN IN O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN
NADZORU OZNAČB ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ
V ŽELJI, da bi na svojih trgih izboljšali razmere za trženje vin,
alkoholnih in aromatiziranih pijač v skladu z načeli kakovosti,
medsebojne koristi in vzajemnosti;

REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljnjem besedilu "Slovenija",
na eni strani in
EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

OB UPOŠTEVANJU interesa pogodbenic za vzajemno zaščito
in nadzor imen vin in označb alkoholnih in aromatiziranih pijač;

na drugi strani,

KER STA SKLENILI, da bosta sporazumno določili potrebne
uskladitve trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma na področju
kmetijstva,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE
GLEDE NA TO, da je bil Evropski sporazum o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na
drugi strani (v nadaljnjem besedilu "Evropski sporazum") podpisan
v Luksemburgu 10. junija 1996, veljati pa je začel 1. februarja
1999;

DOGOVORILI:
1. ČLEN
Ta protokol vsebuje te elemente:

GLEDE NA TO, da sta se pogodbenici v skupni izjavi o nameri,
priloženi Evropskemu sporazumu, ki sta ga podpisali 10. junija
1996, sporazumeli, da bosta "s pogajanji uskladili ločen vzajemni
vinski sporazum ter ga pravočasno sklenili, tako da bo začel
veljati hkrati s sporazumom (začasni sporazum)";

1) Sporazum o vzajemnih posebnih trgovinskih ugodnostih za
določena vina (priloga I k temu protokolu),
2) Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen
vin (priloga II k temu protokolu),

GLEDE NA TO, da so bila na tej podlagi med pogodbenicama
začeta in sklenjena pogajanja;

3) Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru
označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (priloga III k temu
protokolu).

GLEDE NA TO, da se zagotovi skladnost z drugimi državami
kandidatkami, je treba rezultate teh pogajanj vključiti v Evropski
sporazum v obliki protokola;

Seznami, navedeni v 5. členu sporazuma, omenjenega v točki 2),
in 5. členu sporazuma, omenjenega v točki 3), bodo pripravljeni
pozneje in odobreni v skladu s postopkom, določenim v 13. oziroma
14. členu teh sporazumov.

GLEDE NA TO, da bo ta protokol o vinih in žganih pijačah začel
veljati 1. januarja 2002;
GLEDE NA TO, da je treba do takrat kar najhitreje izpolniti določbe
tega protokola;
poročevalec, št. 98
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2. ČLEN

5. ČLEN

Ta protokol in njegove priloge so sestavni del Evropskega
sporazuma.

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem,
finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem,
nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem in
slovenskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

3. ČLEN
Skupnost in Republika Slovenija odobrita ta protokol v skladu s
svojimi postopki. Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe za
izvajanje tega protokola.

V Ljubljani, sedmega decembra dva tisoč ena

Pogodbenici druga drugo uradno obvestita o izpolnitvi ustreznih
postopkov v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Za Evropsko skupnost
Franz Fischler l.r.

Za Republiko Slovenijo
mag. Franc But l.r.

4. ČLEN
Ob upoštevanju, da so končani postopki iz 3. člena, začne ta
protokol veljati 1. januarja 2002.

PRILOGA I
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
O VZAJEMNIH POSEBNIH TRGOVINSKIH UGODNOSTIH ZA DOLOČENA VINA

1. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Republike Slovenije
v Skupnost veljajo spodaj navedene ugodnosti:

Veljavna
carinska
dajatev

Količine za
leto 2002 (hI)

Letno
povečanje
(hI)

Posebne
določbe

oprostitev

16.000

4.800

(1),(2)

ex 2204 21

kakovostno peneče
vino
vino iz svežega grozdja

ex 2204 29

vino iz svežega grozdja

oprostitev

32.000

0

(2)

Tarifna
oznaka KN

Opis

ex 2204 10

(1) Pod pogojem, da je bilo v preteklem letu izkoriščene najmanj 80 % do ugodnosti upravičene količine, se količine
letno povečujejo, dokler ni dosežena skupna največja količina 72.000 hI kontingenta, ki se nanaša na poziciji ex
2204 10 in ex 2204 21, in kontingenta ex 2204 29.
(2) Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko organizirajo posvetovanja zaradi prilagoditve kontingentov s prenosom
količin s kontingenta, ki velja za pozicijo ex 2204 29, na kontingent, ki velja za poziciji ex 2204 10 in ex 2204 21.

2. Skupnost odobri ugodnejšo carinsko stopnjo "oproščeno
carine" v okviru carinskih kontingentov, navedenih v točki 1,

12. december2001

pod pogojem, da za izvoz teh količin Republika Slovenija ne
plača izvoznih subvencij.
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3. Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v
Republiko Slovenijo veljajo spodaj navedene ugodnosti:

Slovenska
oznaka

tarifna

ex 2204 10
ex 2204 21

Opis

kakovostno peneče
vino
vino iz svežega
grozdja

Veljavna
carinska
dajatev

Količine za
leto 2002
(hI)

Letno
povečanje
(hI)

Posebne
določbe

oprostitev

12.000

1.200

(1)

(1) Pod pogojem, da je bilo v preteidem letu izkoriščene najmanj 80 % do ugodnosti upravičene količine, se količine
letno povečujejo, dokler ni dosežena največja količina 15.000 hI.

4. Republika Slovenija odobri ugodnejšo carinsko stopnjo
"oproščeno carine" v okviru carinskih kontingentov, navedenih
v točki 3, pod pogojem, da za izvoz teh količin Skupnost ne
plača izvoznih subvencij.

6. Za uvoz vina z ugodnostmi, predvidenimi v tem sporazumu,
je treba predložiti potrdilo, da vino izpolnjuje pogoje iz točke 5
(b); izda ga uradni organ, ki ga priznavata obe strani in je
naveden na skupno pripravljenih seznamih.

5. Ta sporazum velja za vino:

7. Pogodbenici proučita možnosti za medsebojno odobritev
nadaljnjih ugodnosti ob upoštevanju razvoja trgovine z vini
med pogodbenicama.

(a)

pridelano iz svežega grozdja, ki je bilo v celoti pridelano
in potrgano na ozemlju pogodbenice, in
(b) (i) s poreklom iz Evropske unije, ki je bilo pridelano v skladu
s pravili, ki urejajo enološke postopke, navedene v V.
oddelku Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja
1999 o skupni ureditvi trga za vino';
(ii) s poreklom iz Republike Slovenije, ki je bilo pridelano v
skladu s pravili, ki urejajo enološke postopke v skladu s
slovensko zakonodajo. Navedena enološka pravila so v
skladu z zakonodajo Skupnosti.

8. Pogodbenici zagotovita, da ugodnosti, ki sta si jih vzajemno
odobrili, ne spodbijata z drugimi ukrepi.
9. Posvetovanja se opravijo na zahtevo ene od pogodbenic o
katerem koli problemu, ki se nanaša na način izvajanja tega
sporazuma.
10. Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih
se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in
pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na
ozemlju Republike Slovenije.

' QJ L179.14.7.1999, str, 1. Uredba nazadnje spremenjena z Uredbo (ES)
St. 2826/2000 (OJ L 328, 23.12. 2000. Sir, 2),
poročevalec, št. 98
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PRILOGA II
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN

1. ČLEN
Cilji

(g) "označevanje na etiketah" pomeni vse opise in druge
navedbe, znake, vzorce ali blagovne znamke, ki so
namenjene prepoznavanju vina in se pojavljajo na posodi,
vključno z zaporko ali obešanko, dodano posodi, in z ovojem,
ki pokriva vrat steklenic;

1. Pogodbenici se s tem sporazumom dogovorita v skladu z
načeli o nerazlikovanju in vzajemnosti, da bosta priznavali,
ščitili in nadzirali imena vin s poreklom na svojih ozemljih pod
pogoji, določenimi v tem sporazumu.

(h) "označevanje na embalaži" pomeni besede ali znake, ki se
uporabljajo na posodah, vključno z njihovimi zapirali, na
etiketah in embalaži;

2. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe,
potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, določenih
s tem sporazumom, in za doseganje ciljev, zastavljenih v tem
sporazumu.

(i) "embalaža" pomeni zaščitni omot, kot so papir, ovoji iz slame
vseh vrst, kartonske škatle in zaboji, ki se uporabljajo pri
prevozu ene ali več posod in/ali za njihovo označevanje za
prodajo končnemu potrošniku;

2. ČLEN
Obseg in področje uporabe

(j) "blagovna znamka" pomeni:

Ta sporazum se uporablja za vina, ki spadajo pod tarifno številko
2204 Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju
in šifrskih oznakah blaga ("harmonizirani sistem"), sestavljene v
Bruslju 14. junija 1983.

blagovno znamko, ki je registrirana v skladu z zakonodajo
pogodbenice;

3. ČLEN
Pomen izrazov
V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo naslednje, razen če
je v njem izrecno določeno drugače:
(a) "vino s poreklom iz", ki mu sledi ime ene od pogodbenic,
pomeni vino, pridelano na ozemlju omenjene pogodbenice iz
grozdja, ki je v celoti potrgano na njenem ozemlju;

neregistrirano blagovno znamko, ki jo zakonodaja
pogodbenice priznava, in

-

poznano blagovno znamko, omenjeno v 6. bis členu
Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine
(1967).

I. ODDELEK

(b) "geografska označba" pomeni vsako označbo, vključno z
"označbo porekla", kot je opredeljena v prvem odstavku 22.
člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne
lastnine (v nadaljevanju "sporazum TRIPS"), ki jo priznavajo
zakoni ali predpisi pogodbenice za opis in označevanje vina
s poreklom na ozemlju te pogodbenice;

VZAJEMNA ZAŠČITA IMEN VIN
4. ČLEN
Načela
1. Da zagotovita vzajemno zaščito imen iz 5. člena, ki se
uporabljajo za opis in označevanje vin s poreklom na ozemljih
pogodbenic, sprejmeta pogodbenici vse potrebne ukrepe v
skladu s to prilogo, kar pa ne vpliva na 22. in 23. člen Sporazuma
o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki so
opredeljene v prilogi 1 C Sporazuma o ustanovitvi Svetovne
trgovinske organizacije (v nadaljevanju "sporazum TRIPS").
V ta namen vsaka pogodbenica zagotovi vsem zainteresiranim
primerna pravna sredstva za učinkovito zaščito in
preprečevanje uporabe geografskih označb in uveljavljenih
izrazov za vina, ki jih te označbe ali opisi ne zajemajo.

(c) "uveljavljeni izraz" pomeni ime v ustaljeni rabi, kot je navedeno
v prilogi, ki se zlasti nanaša na način pridelave ali na kakovost,
barvo ali vrsto vina in je v zadostni meri razlikovalen in/ali
priznanega slovesa ter ga priznavajo zakoni in predpisi
pogodbenice za opis in označevanje takega vina s poreklom
na ozemlju te pogodbenice;
(d) "zaščiteno ime" pomeni geografsko označbo ali uveljavljeni
izraz, kot je opredeljeno v točkah (b) in (c), ki je zaščiten po
tem sporazumu;
(e) "enakozvočnica" pomeni enako zaščiteno ime ali zaščiteno
ime, ki je tako podobno, da bo verjetno povzročilo zamenjave,
in s katerim se označijo različni kraji porekla ali različna vina
s poreklom na ozemljih pogodbenic;

2. V Sloveniji so zaščitena imena Skupnosti:
(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Skupnosti, za
katera se uporabljajo, in

(f) "opis" pomeni besede, ki se uporabljajo za opis vina na etiketi
ali na spremnih dokumentih za prevoz tega vina, na
komercialnih dokumentih, zlasti računih in dobavnicah, ter v
oglaševanju;
12. december2001
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(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi
v zakonih in predpisih Skupnosti.
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3. V Skupnosti so zaščitena slovenska imena:
(a) rezervirana izključno za vina s poreklom iz Slovenije, za
katera se uporabljajo, in

sporazuma TRIPS, da lahko zavrneta odobritev zaščite za
ime iz druge pogodbenice za izdelke, za katere velja ta
sporazum.
5. ČLEN
Zaščitena imena

(b) se ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi
v zakonih in predpisih Slovenije.
4. V tem sporazumu predvidena zaščita zlasti prepoveduje
vsakršno uporabo zaščitenih imen za vina, ki nimajo porekla
na navedenem geografskem območju ali v kraju, kjer je
uporaba izraza ustaljena, in to celo tedaj, kadar:
je navedeno pravo poreklo vina;
se dana geografska označba uporabi v prevodu;
ime spremljajo izrazi, kot so "vrsta", "tip", "stil", "imitacija",
"postopek" ali drugi tovrstni izrazi.
5. Pri enakozvočnih geografskih označbah:
(a) če so take označbe, ki so zaščitene po tem sporazumu,
enakozvočnice, se zaščita odobri za vsako označbo pod
pogojem, da je njena raba ustaljena in dosledna ter ne
zavaja potrošnikov glede pravega porekla vina;
(b) če so take označbe, ki so zaščitene po tem sporazumu,
in ime geografskega območja zunaj ozemlja pogodbenic,
enakozvočni, se lahko tako ime uporabi za opis in
označevanje vina, pridelanega na geografskem območju,
na katero se ime nanaša, pod pogojem, da je njegova
uporaba ustaljena in dosledna, da njegovo uporabo v ta
namen ureja država porekla in da ne zavaja potrošnikov
v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju pogodbenice.
6. Pri enakozvočnih uveljavljenih izrazih:
(a) če so taki izrazi, zaščiteni po tem sporazumu,
enakozvočnice, se zaščita odobri za vsak izraz pod
pogojem, da je njegova uporaba ustaljena in dosledna ter
ne zavaja potrošnikov glede pravega porekla vina;
(b) če so taki izrazi, zaščiteni po tem sporazumu, in ime, ki
se uporablja za vino, ki nima porekla na ozemlju
pogodbenic, enakozvočni, se lahko tako ime uporabi za
opis in označevanje vina pod pogojem, da je njegova
uporaba ustaljena in dosledna, da njegovo uporabo v ta
namen ureja država porekla in da ne zavaja potrošnikov
v prepričanje, da ima vino poreklo na ozemlju pogodbenice.
7. Pridružitveni odbor s sklepom določi praktične pogoje
uporabe, s katerimi omogoči razlikovanje med enakozvočnimi
označbami ali izrazi iz petega in šestega odstavka, ob
upoštevanju, da je treba zadevne proizvajalce pošteno
obravnavati in preprečiti zavajanje potrošnikov.
8. Določbe tega sporazuma nikakor ne vplivajo na pravico katere
koli osebe, da pri trgovanju uporabi svoje ime ali ime svojega
predhodnika v poslovanju, razen če se tako ime uporabi na
način, ki zavaja potrošnike.

Za vina se zaščitijo naslednja imena:
(a) s poreklom iz Skupnosti:
navedbe imena države članice, v kateri ima vino poreklo,
geografske označbe in uveljavljeni izrazi, navedeni v
seznamih, sestavljenih za ta namen;
(b) s poreklom iz Slovenije:
ime »Slovenija« in vsako drugo ime, ki označuje to državo,
geografske označbe in uveljavljeni izrazi, navedeni v
seznamih, sestavljenih za ta namen.
6. ČLEN
Blagovne znamke
1. Registracija blagovne znamke za vino, ki vsebuje ali jo
sestavlja zaščiteno ime po tem sporazumu, se zavrne ali
razveljavi na zahtevo zadevne stranke, če:
vino nima porekla v kraju, na katerega se geografska
označba nanaša,
oziroma
vino ne spada med vina, za katera je rezerviran uveljavljeni
izraz.
2. Ne glede na to se lahko blagovna znamka, registrirana
najpozneje do 31. decembra 1995, uporablja do 31. decembra
2005 pod pogojem, da se je od registracije dalje dejansko
stalno uporabljala.
7. ČLEN
Izvoz
Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da
se pri izvozu in trženju vin s poreklom iz pogodbenic zunaj njunih
ozemelj zaščitena imena ene pogodbenice, omenjena v 5. členu,
ne uporabljajo za opis in označevanje vina s poreklom iz druge
pogodbenice.
8. ČLEN
Obseg zaščite
Če to dovoljuje ustrezna zakonodaja pogodbenic, so do zaščite,
ki jo zagotavlja ta sporazum, upravičene tudi fizične in pravne
osebe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev
ali potrošnikov, katerih sedeži so na ozemlju druge pogodbenice.

9. Nič v tem sporazumu ne zavezuje pogodbenice, da zaščiti
geografsko označbo ali uveljavljeni izraz druge pogodbenice,
ki ni zaščiten ali katerega zaščita preneha veljati v državi
porekla oziroma se je v tej državi prenehal uporabljati.

9. ČLEN
Uveljavitev sporazuma

10. Pogodbenici se s tem sporazumom odpovedujeta pravici do
uveljavljanja četrtega do sedmega odstavka 24. člena

1. Če ustrezni pristojni organ, imenovan v skladu z 11. členom,
ugotovi, da opis ali označevanje vina, zlasti na etiketah, v
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(a) vino, s katerim se trguje ali se je trgovalo med Slovenijo in
Skupnostjo, ne izpolnjuje določb tega sporazuma ali določb
zakonov in predpisov pogodbenic in

uradnih ali komercialnih dokumentih ali oglaševanju, krši ta
sporazum, pogodbenici uvedeta potrebne upravne ukrepe
in/ali pravne postopke z namenom bojevati se proti nepošteni
konkurenci ali kakor koli drugače preprečevati napačno
uporabo zaščitenega imena.

(b) je to neizpolnjevanje posebnega pomena za drugo
pogodbenico in bi lahko imelo za posledico uvedbo
upravnih ukrepov in/ali pravnih postopkov,

2. Ukrepi in postopki iz prvega odstavka se uvedejo predvsem
v teh primerih:

takoj obvesti Komisijo in ustrezni organ ali organe druge
pogodbenice.

(a) če zaradi prevoda označb, predvidenih z zakonodajo
Skupnosti ali Slovenije, v jezik ali jezike druge
pogodbenice nastane beseda, ki je lahko zavajajoča
glede porekla, narave ali kakovosti vina, ki je tako opisano
ali označeno;

2. Informacijo, ki jo je treba dati v skladu s prvim odstavkom,
spremljajo uradni, komercialni ali drugi primerni dokumenti s
podatki o vseh upravnih ukrepih ali pravnih postopkih, ki se
lahko po potrebi uvedejo. Informacija vsebuje predvsem
naslednje podatke o vinu:

(b) če se opisi, blagovne znamke, imena, napisi ali
ponazoritve, ki dajejo neposredno ali posredno napačne
ali zavajajoče informacije o izvoru, poreklu, naravi, sorti
vinske trte ali stvarnih lastnostih vina, pojavljajo na
posodah ali embalaži, v oglaševanju ali v uradnih oziroma
komercialnih dokumentih v zvezi z vini, katerih imena so
zaščitena po tem sporazumu;

(a) o pridelovalcu in osebi, ki ima pravico razpolagati s tem
vinom;
(b) o sestavi in organoleptičnih lastnostih tega vina;
(c) o njegovem opisu in označevanju;

(c) če se za embalažo uporabljajo posode, ki so zavajajoče
glede porekla vina.

(d) o neizpolnjevanju pravil v zvezi s pridelavo in trženjem.

a Uporaba prvega in drugega odstavka ne vpliva na možnost,
da lahko osebe in subjekti, omenjeni v 8. členu, ustrezno
ukrepajo v državah pogodbenicah, vključno z iskanjem
pomoči na sodišču.

III. ODDELEK
NADZOR IZVAJANJA SPORAZUMA

10. ČLEN
Druga notranja zakonodaja in mednarodni sporazumi

13. ČLEN
Delovna skupina

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, ta sporazum ne
izključuje možnosti, da pogodbenici po svojih notranjih
zakonodajah ali drugih mednarodnih sporazumih zagotovita
obširnejšo zaščito sedaj ali v prihodnje za imena, zaščitena s tem
sporazumom.

1. Ustanovi se delovna skupina, ki deluje v okviru Pododbora
za kmetijstvo in ribištvo.

II. ODDELEK

2. Delovna skupina skrbi za pravilno uporabo tega sporazuma
in prouči vsa vprašanja, ki lahko nastanejo pri njegovem
izvajanju. Delovna skupina lahko zlasti daje priporočila, ki bi
prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.

NADZOR IN MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH
ORGANOV

14. ČLEN
Naloge pogodbenic

11. ČLEN
Organi za uveljavitev sporazuma

1. Pogodbenici ohranjata bodisi neposredne stike ali stike prek
delovne skupine iz 13. člena o vseh zadevah v zvezi z
izvajanjem in uporabo tega sporazuma.
2. Pogodbenici predvsem:

1. Vsaka pogodbenica imenuje organe, ki so pristojni za izvajanje
tega sporazuma. Če pogodbenica imenuje več kot en pristojni
organ, zagotovi usklajeno delo teh organov. V ta namen
imenuje poseben organ.

(a) na podlagi sklepa Pridružitvenega odbora sestavita in
spremenita sezname iz 5. člena in protokol tega sporazuma
zaradi upoštevanja vseh sprememb zakonov in
predpisov pogodbenic;

2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih
teh organov najpozneje dva meseca po začetku veljavnosti
tega sporazuma. Ti organi med seboj tesno in neposredno
sodelujejo.

(b) se medsebojno obveščata, da nameravata sprejeti nove
predpise ali spremembe obstoječih predpisov, ki so
splošnega družbenega pomena, kot je zdravje ali varstvo
potrošnikov, s posledicami za vinski trg;

12. ČLEN
Kršitve

(c) se medsebojno uradno obveščata o sodnih odločitvah v
zvezi z uporabo tega sporazuma in se medsebojno
obveščata o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločitev.

1. Če eden od organov iz 11. člena utemeljeno sumi, da:

12. december2001

19

poročevalec, št. 98

17. ČLEN
Neizpolnjevanje obveznosti

3. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica daje
predloge za razširitev obsega sodelovanja na vinskem trgu
ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi sporazuma.

1. Pogodbenici se začneta posvetovati, če ena od njiju meni, da
druga ni izpolnila določene obveznosti po tem sporazumu.

4. Odločitve, sprejete v skladu s točko (a) drugega odstavka,
zavezujejo pogodbenici, ki sprejmeta vse ukrepe, potrebne
za izvajanje sprejetih odločitev.

2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, da drugi pogodbenici
vse informacije, potrebne za podrobno proučitev primera.
3. V primerih, v katerih bi lahko vsaka zamuda ogrozila
človekovo zdravje ali zmanjšala učinkovitost ukrepov za
nadzor prevar, se lahko sprejmejo primerni začasni zaščitni
ukrepi brez predhodnega posvetovanja pod pogojem, da se
posvetovanja opravijo takoj po sprejetju takih ukrepov.

IV. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE

4. Če po posvetovanjih, predvidenih v prvem in tretjem odstavku,
pogodbenici ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je
zaprosila za posvetovanja ali sprejela ukrepe iz tretjega
odstavka, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da se omogoči
pravilna uporaba tega sporazuma.

15. ČLEN
Tranzit majhnih količin
Ta sporazum se ne uporablja za vina, ki:
(a) so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic ali

18. ČLEN
Trženje prejšnjih zalog

(b) imajo poreklo na ozemlju ene pogodbenice in se pošiljajo v
majhnih količinah med pogodbenicama pod pogoji in v skladu
s postopki, predvidenimi v protokolu.

1. Vina, ki so bila ob začetku veljavnosti tega sporazuma
pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu z
notranjimi zakoni in predpisi pogodbenic, vendar so s tem
sporazumom prepovedana, se lahko prodajajo do porabe
zalog.

16. ČLEN
Uporaba na ozemlju

2. Če pogodbenici ne sprejmeta nasprotnih določb, se lahko
vina, pridelana, pripravljena, opisana in označena v skladu s
tem sporazumom, katerih pridelava, priprava, opis in
označevanje pa niso več v skladu s sporazumom zaradi
njegove spremembe, še naprej tržijo do porabe zalog.

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se
uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji,
določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike
Slovenije.

poročevalec, št. 98

20

12. december2001

PROTOKOL K SPORAZUMU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O VZAJEMNEM
PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU IMEN VIN

POGODBENICI SE S TEM SPORAZUMOM DOGOVORITA:

(c) količine, ki so del imetja posameznikov, ki se selijo;

V skladu s točko (b) 15. člena sporazuma veljajo za majhne
količine naslednje količine vin:

(d) količine, ki se uvažajo za znanstvene ali tehnične
poskuse, pri čemer je največja količina 1 hektoliter;

1) količine v označenih posodah največ 5 litrov, opremljenih z
zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, pri čemer
skupna prepeljana količina ne glede na to, ali je sestavljena iz
posameznih pošiljk ali ne, ne presega 50 litrov;

(e) količine, ki se uvažajo za diplomatska, konzularna ali
druga predstavništva kot del njihovega carine
oproščenega blaga;

2) (a) količine v osebni prtljagi potnikov, ki ne presegajo 30 litrov;

(f) količine, ki se prevažajo na mednarodnih prevoznih
sredstvih kot natovorjene zaloge živil.

(b) količine, ki se pošiljajo v pošiljkah od enega posameznika
do drugega in ne presegajo 30 litrov;

Primer oprostitve iz 1. točke se ne sme združiti z enim ali več
primeri oprostitev iz 2. točke.
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PRILOGA III
SPORAZUM
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB
ALKOHOLNIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ

3. ČLEN
Pomen izrazov

1. ČLEN
Cilji
1. Pogodbenici se s tem sporazumom dogovorita v skladu z
načeli o nerazlikovanju in vzajemnosti, da bosta priznavali,
ščitili in nadzirali označbe za alkoholne in aromatizirane pijače
s poreklom na svojih ozemljih pod pogoji, določenimi v tem
sporazumu.

V tem sporazumu:

2. Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe,
potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, določenih
s tem sporazumom, in za doseganje ciljev, zastavljenih v tem
sporazumu.

(b) "aromatizirana pijača s poreklom iz", ki ji sledi ime ene od
pogodbenic, pomeni aromatizirano pijačo, proizvedeno na
ozemlju te pogodbenice;

(a) "alkoholna pijača s poreklom iz", ki ji sledi ime ene od
pogodbenic, pomeni alkoholno pijačo, proizvedeno na ozemlju
te pogodbenice;

(c) "opis" pomeni besede, ki se uporabljajo na etiketah, na
spremnih dokumentih za alkoholne ali aromatizirane pijače
med prevozom, na komercialnih dokumentih, zlasti na računih
in dobavnicah, ter v oglaševanju;

2. ČLEN
Obseg in področje uporabe
Ta sporazum se uporablja za naslednje izdelke:

(d) "enakozvočnica" pomeni enako zaščiteno ime ali zaščiteno
ime, ki je tako podobno, da bo verjetno povzročilo zamenjave,
in s katerim se označijo različni kraji porekla ali različne
alkoholne ali aromatizirane pijače s poreklom na ozemljih
pogodbenic;

(a) alkoholne pijače, kot so opredeljene:
-

-

za Skupnost v Uredbi Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29.
maja 1989, ki določa splošna pravila o opredelitvi, opisu
in označevanju alkoholnih pijač,1

(e) "označevanje na etiketah" pomeni vse opise in druge
navedbe, znake, simbole, ponazoritve ali blagovne znamke,
ki so namenjene prepoznavanju alkoholnih in aromatiziranih
pijač in se pojavljajo na posodi, vključno z zaporko ali
obešanko, dodano posodi, in z ovojem, ki pokriva vrat
steklenic;

za Slovenijo v Pravilniku o kakovosti alkoholnih pijač
(Uradni list Socialistične federativne republike Jugoslavije,
št. 16/88 in 63/88)

in ki spadajo pod tarifno številko 2208 Mednarodne konvencije
o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga,
sestavljene v Bruslju 14. junija 1983,

(f) "označevanje na embalaži" pomeni besede ali znake, ki se
uporabljajo na posodah, vključno z njihovimi zapirali, na
etiketah in embalaži;

(b) aromatizirana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in
aromatizirane vinske mešane pijače, v nadaljevanju "aromatizirane
pijače", kot so opredeljene:
-

(g) "embalaža" pomeni zaščitni omot, kot so papir, ovoji iz slame
vseh vrst, kartonske škatle in zaboji, ki se uporabljajo pri
prevozu ene ali več posod in/ali za njihovo označevanje za
prodajo končnemu potrošniku;

za Skupnost v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10.
junija 1991, ki določa splošna pravila o opredelitvi, opisu
in označevanju aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač
na osnovi vina in aromatiziranih vinskih mešanih pijač,2

(h) "blagovna znamka" pomeni:
blagovno znamko, ki je registrirana v skladu z zakonodajo
pogodbenice;

za Slovenijo v Pravilniku o kakovosti vina (Uradni list
Socialistične federativne republike Jugoslavije, št. 17/81
in 14/89)

neregistrirano blagovno znamko, ki jo zakonodaja
pogodbenice priznava, in

in so zajete pod tarifnima številkama 2205 in ex 2206
Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in
šifrskih oznakah blaga, sestavljene v Bruslju 14. junija 1983.

1

2

poznano blagovno znamko, omenjeno v 6. bis členu
Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine
(1967).

QJ L 160.12.6.1989. str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo
(ESI št. 3378/94 Evropskega parlamenta in Sveta (OJ L 366. 3. 12.
1994. str. 1).
OJ L 149.14.6. 1991. str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo
(ES) št. 2061/96 (OJ L 277. 30. 10. 1996. str. 1).
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8. Pogodbenici se s tem sporazumom odpovedujeta pravici do
uveljavljanja četrtega do sedmega odstavka 24. člena
sporazuma TRIPS, da lahko zavrneta odobritev zaščite za
označbe druge pogodbenice.

I. ODDELEK
VZAJEMNA ZAŠČITA OZNAČB ALKOHOLNIH
IN AROMATIZIRANIH PIJAČ

5. ČLEN
Zaščitene označbe

4. ČLEN
Načela

Zaščitijo se naslednje označbe:
1. Da zagotovita vzajemno zaščito označb iz 5. člena, ki se
uporabljajo za opis in označevanje alkoholnih in aromatiziranih
pijač s poreklom na ozemljih pogodbenic, sprejmeta
pogodbenici vse potrebne ukrepe v skladu s to prilogo, kar
pa ne vpliva na 22. in 23. člen Sporazuma o trgovinskih vidikih
pravic intelektualne lastnine, ki so opredeljene v prilogi 1 C
Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
(v nadaljevanju "sporazum TRIPS"). V ta namen vsaka
pogodbenica zagotovi vsem zainteresiranim primerna pravna
sredstva za preprečevanje uporabe označbe za razlikovanje
alkoholnih ali aromatiziranih pijač, ki nimajo porekla na
geografskem območju, ki ga označba navaja, ali v kraju, kjer
je ta označba v ustaljeni rabi.

(a) za alkoholne pijače s poreklom iz Skupnosti označbe iz
seznama 1;
(b) za alkoholne pijače s poreklom iz Slovenije označbe iz
seznama 2;
(c) za aromatizirane pijače s poreklom iz Skupnosti označbe iz
seznama 3;
(d) za aromatizirane pijače s poreklom iz Slovenije označbe iz
seznama 4.
6. ČLEN
Blagovne znamke

2. V Sloveniji se zaščitene označbe Skupnosti:
ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v
zakonih in predpisih Skupnosti; in

1. Registracija blagovne znamke za alkoholno ali aromatizirano
pijačo, ki vsebuje ali jo sestavlja označba, omenjena v 5.
členu, se zavrne ali razveljavi na zahtevo zadevne stranke
za alkoholne pijače, ki nimajo porekla v kraju, ki ga označba
navaja.

se rezervirajo izključno za alkoholne in aromatizirane
pijače s poreklom iz Skupnosti, na katere se nanašajo.
3. V Skupnosti se zaščitene slovenske označbe:

2. Ne glede na prvi odstavek se lahko blagovna znamka,
registrirana najpozneje do 31. decembra 1995, uporablja do
31. decembra 2005 pod pogojem, da se je od registracije
dalje stalno uporabljala.

ne smejo uporabljati drugače kot pod pogoji, določenimi v
zakonih in predpisih Slovenije, in
se rezervirajo izključno za alkoholne in aromatizirane
pijače s poreklom iz Sloveniji, na katere se nanašajo.

7. ČLEN
Izvoz

4. V tem sporazumu predvidena zaščita zlasti prepoveduje
vsakršno uporabo zaščitenih označb za alkoholne in
aromatizirane pijače, ki nimajo porekla na geografskem
območju, ki ga označba navaja, ali v kraju, kjer je ta označba
v ustaljeni rabi, in to celo tedaj, kadar:
-

je navedeno pravo poreklo alkoholnih in aromatiziranih
pijač;

-

se dana geografska označba uporabi v prevodu;

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da
se pri izvozu in trženju alkoholnih ali aromatiziranih pijač s poreklom
na ozemlju pogodbenic zunaj njunih ozemelj označbe ene
pogodbenice, zaščitenih po tem sporazumu, ne uporabljajo za
opis in označevanje alkoholnih ali aromatiziranih pijač s poreklom
iz druge pogodbenice.
8. ČLEN
Obseg zaščite

ime spremljajo izrazi, kot so "vrsta", "tip", "stil", "imitacija",
"postopek" ali drugi tovrstni izrazi.

Če to dovoljuje ustrezna zakonodaja pogodbenic, so do zaščite,
ki jo zagotavlja ta sporazum, upravičene fizične in pravne osebe,
zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev in
potrošnikov, katerih sedeži so na ozemlju druge pogodbenice.

5. Pri enakozvočnih označbah za alkoholne in aromatizirane
pijače se zaščita odobri za vsako označbo. Pridružitveni odbor
s sklepom določi praktične pogoje, pod katerimi je treba med
seboj razlikovati take enakozvočne označbe, ob upoštevanju,
da je treba zadevne proizvajalce pošteno obravnavati in
preprečiti zavajanje potrošnikov.

9. ČLEN
Uveljavitev sporazuma
1. Če ustrezni pristojni organ, imenovan v skladu z 11. členom,
ugotovi, da opis ali označevanje alkoholne ali aromatizirane
pijače, zlasti na etiketah, v uradnih ali komercialnih dokumentih
ali oglaševanju, krši ta sporazum, pogodbenici uvedeta
potrebne upravne ukrepe in/ali pravne postopke z namenom
bojevati se proti nepošteni konkurenci ali kakor koli drugače
preprečevati napačno uporabo zaščitene označbe.

6. Določbe tega sporazuma nikakor ne vplivajo na pravico katere
koli osebe, da pri trgovanju uporabi svoje ime ali ime osebe,
katere posle je prevzela, pod pogojem, da se taka imena ne
uporabljajo na način, ki zavaja potrošnike.
7

- Nič v tem sporazumu ne zavezuje pogodbenice, da zaščiti
katero koli označbo druge pogodbenice, ki ni zaščitena ali
katere zaščita preneha veljati v državi porekla oziroma se je
v tej državi prenehala uporabljati.

12. december2001

23

poročevalec, št. 98

2. Ukrepi in postopki iz prvega odstavka se uvedejo predvsem
v teh primerih:

takoj obvesti Komisijo in ustrezni organ ali organe druge
pogodbenice.

(a) če zaradi prevoda označb, predvidenih z zakonodajo
Skupnosti ali Slovenije, v jezik ali jezike druge
pogodbenice nastane beseda, ki je lahko zavajajoča glede
porekla, narave ali kakovosti alkoholnih ali aromatiziranih
pijač, ki so tako označene;

2. Informacijo, ki jo je treba dati v skladu s prvim odstavkom,
spremljajo uradni, komercialni ali drugi primerni dokumenti s
podatki o vseh upravnih ukrepih ali pravnih postopkih, ki se
lahko po potrebi uvedejo. Informacija vsebuje predvsem
naslednje podatke o alkoholni ali aromatizirani pijači:

(b) če se opisi, blagovne znamke, besede, napisi ali
ponazoritve, ki dajejo neposredno ali posredno napačne
ali zavajajoče informacije o poreklu, naravi, stvarnih
lastnostih alkoholne ali aromatizirane pijače, pojavljajo na
posodah ali embalaži, v oglaševanju ali v uradnih oziroma
komercialnih dokumentih v zvezi z označbami,
zaščitenimi po tem sporazumu;

(a) o proizvajalcu in osebi, ki ima pravico razpolagati z
alkoholno ali aromatizirano pijačo;
(b) o sestavi in organoleptičnih lastnostih te pijače;
(c) o njenem opisu in označevanju;
(d) o neizpolnjevanju pravil v zvezi s proizvodnjo in trženjem.

(c) če se za embalažo uporabljajo posode, ki so zavajajoče
glede porekla alkoholne ali aromatizirane pijače.
III. ODDELEK

3. Uporaba prvega in drugega odstavka ne vpliva na možnost,
da lahko osebe in subjekti, omenjeni v 8. členu, ustrezno
ukrepajo v državah pogodbenicah, vključno z iskanjem
pomoči na sodišču.

NADZOR IZVAJANJA SPORAZUMA

10. ČLEN
Druga notranja zakonodaja in mednarodni sporazumi

13. ČLEN
Delovna skupina

Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, ta sporazum ne
izključuje možnosti, da pogodbenici po svojih notranjih
zakonodajah ali drugih mednarodnih sporazumih zagotovita
obširnejšo zaščito sedaj ali v prihodnje za označbe, zaščitene s
tem sporazumom.

1. Ustanovi se delovna skupina, ki deluje v okviru Pododbora
za kmetijstvo in ribištvo.
2. Delovna skupina skrbi za pravilno uporabo tega sporazuma
in prouči vsa vprašanja, ki lahko nastanejo pri njegovem
izvajanju. Delovna skupina lahko zlasti daje priporočila, ki bi
prispevala k doseganju ciljev tega sporazuma.

II. ODDELEK
14. ČLEN
Naloge pogodbenic

NADZOR IN MEDSEBOJNA POMOČ PRISTOJNIH
ORGANOV

1. Pogodbenici ohranjata bodisi neposredne stike ali stike prek
delovne skupine iz 13. člena o vseh zadevah v zvezi z
izvajanjem in uporabo tega sporazuma.

11. ČLEN
Organi za uveljavitev sporazuma

2. Pogodbenici predvsem:

1. Vsaka pogodbenica imenuje organe, ki so pristojni za izvajanje
tega sporazuma. Če pogodbenica imenuje več kot en pristojni
organ, zagotovi usklajeno delo teh organov. V ta namen
imenuje poseben organ.

(a) na podlagi sklepa Pridružitvenega odbora sestavita in
spremenita sezname iz 5. člena in protokol tega sporazuma
zaradi upoštevanja vseh sprememb zakonov in
predpisov pogodbenic;

2. Pogodbenici se medsebojno obvestita o imenih in naslovih
zgoraj omenjenih organov najpozneje dva meseca po začetku
veljavnosti tega sporazuma. Ti organi med seboj tesno in
neposredno sodelujejo.

(b) se medsebojno obveščata, da nameravata sprejeti nove
predpise ali spremembe obstoječih predpisov, ki so
splošnega družbenega pomena, kot je zdravje ali varstvo
potrošnikov, s posledicami za trg z alkoholnimi in
aromatiziranimi pijačami;

12. ČLEN
Kršitve

(c) se medsebojno uradno obveščata o sodnih odločitvah v
zvezi z uporabo tega sporazuma in se medsebojno
obveščata o ukrepih, sprejetih na podlagi takih odločitev.

1. Če eden od organov iz 11. člena utemeljeno sumi, da:
(a) alkoholna ali aromatizirana pijača, opredeljena v 2. členu, s
katero se trguje ali se je trgovalo med Slovenijo in Skupnostjo,
ne izpolnjuje določb tega sporazuma ali določb zakonov in
predpisov pogodbenic, ki se uporabljajo za alkoholne in
aromatizirane pijače, in

3. V okviru tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica daje
predloge za razširitev obsega sodelovanja na trgu z
alkoholnimi in aromatiziranimi pijačami ob upoštevanju
izkušenj, pridobljenih pri uporabi tega sporazuma.
4. Odločitve, sprejete v skladu s točko (a) drugega odstavka,
zavezujejo pogodbenici, ki sprejmeta vse ukrepe, potrebne
za izvajanje sprejetih odločitev.

(b) je to neizpolnjevanje posebnega pomena za drugo
pogodbenico in bi lahko imelo za posledico uvedbo upravnih
ukrepov in/ali pravnih postopkov,
poročevalec, št. 98
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IV. ODDELEK

2. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, da drugi pogodbenici
vse informacije, potrebne za podrobno proučitev primera.

SPLOŠNE DOLOČBE

3. V primerih, v katerih bi lahko vsaka zamuda ogrozila
človekovo zdravje ali zmanjšala učinkovitost ukrepov za
nadzor prevar, se lahko sprejmejo primerni začasni zaščitni
ukrepi brez predhodnega posvetovanja pod pogojem, da se
posvetovanja opravijo takoj po sprejetju takih ukrepov.

15. ČLEN
Tranzit majhnih količin
Ta sporazum se ne uporablja za alkoholne in aromatizirane pijače,
ki:

4. Če po posvetovanjih, predvidenih v prvem in tretjem odstavku,
pogodbenici ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je
zaprosila za posvetovanja ali sprejela ukrepe iz tretjega
odstavka, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da se omogoči
pravilna uporaba tega sporazuma.

(a) so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic ali
(b) imajo poreklo na ozemlju ene pogodbenice in se pošiljajo
v majhnih količinah med pogodbenicama pod pogoji in v
skladu s postopki, predvidenimi v protokolu.

18. ČLEN
Trženje prejšnjih zalog

16. ČLEN
Uporaba na ozemlju

1. Alkoholne in aromatizirane pijače, ki so bile ob začetku
veljavnosti tega sporazuma zakonito proizvedene, opisane
in označene v skladu z notranjimi zakoni in predpisi
pogodbenic, vendar so s tem sporazumom prepovedane,
lahko veletrgovci tržijo v obdobju enega leta od začetka
veljavnosti sporazuma, trgovci v prodaji na drobno pa do
porabe zalog. Od začetka veljavnosti tega sporazuma se
alkoholne in aromatizirane pijače, vključene v ta sporazum,
ne smejo več proizvajati zunaj meja svojih območij porekla.

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se
uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji,
določenimi v tej pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Republike
Slovenije.
17. ČLEN
Neizpolnjevanje obveznosti

Z Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se lahko alkoholne
in aromatizirane pijače, proizvedene, opisane in označene v
skladu s tem sporazumom, katerih proizvodnja, opis in
označevanje pa niso več v skladu s tem sporazumom zaradi
njegove spremembe, še naprej tržijo do porabe zalog.

1. Pogodbenici se začneta posvetovati, če ena od njiju meni, da
druga ni izpolnila določene obveznosti po tem sporazumu.

12. december2001
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PROTOKOL K SPORAZUMU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU, ZAŠČITI IN NADZORU OZNAČB ZA ALKOHOLNE IN
AROMATIZIRANE PIJAČE

POGODBENICI SE S TEM SPORAZUMOM DOGOVORITA:

(c) količine, ki so del imetja posameznikov, ki se selijo;

V skladu s točko (b) 15. člena sporazuma veljajo za majhne
količine naslednje količine alkoholnih in aromatiziranih pijač:

(d) količine, ki se uvažajo za znanstvene ali tehnične
poskuse, pri čemer je največja količina 1 hektoliter;

1) količine v označenih posodah največ 5 litrov, opremljenih z
zapiralom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, pri čemer
skupna prepeljana količina ne glede na to, ali je sestavljena iz
posameznih pošiljk ali ne, ne presega 10 litrov;

(e) količine, ki se uvažajo za diplomatska, konzularna ali
druga predstavništva kot del njihovega carine
oproščenega blaga;

2) (a) količine v osebni prtljagi potnikov, ki ne presegajo 10 litrov;

(f) količine, ki se prevažajo na mednarodnih prevoznih
sredstvih kot natovorjene zaloge živil.

(b) količine, ki se pošiljajo v pošiljkah od enega posameznika
do drugega in ne presegajo 10 litrov;

Primer oprostitve iz 1. točke se ne sme združiti z enim ali več
primeri oprostitev iz 2. točke.

SKUPNA IZJAVA

Da bi zaščitile imena in označbe, predvidene v 5. členu Priloge II
(Sporazum o vinu) in Priloge III (Sporazum o alkoholnih pijačah)
Protokola, si bodo pogodbenice čim bolj prizadevale, da bodo
Pridružitvenemu odboru omogočile čimprejšnje sprejetje sklepov,
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predvidenih v točki (a) drugega odstavka 14. člena zgoraj
omenjenih sporazumov, če bo to mogoče, pa v šestih mesecih
po sprejetju stališča Skupnosti do te zadeve.
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Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem
priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih
pijač) skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. člen
Za izvajanje priloge I dodatnega protokola (Sporazum med
Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnih posebnih
trgovinskih ugodnostih za določena vina) skrbi Vlada Republike
Slovenije.

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

Za izvajanje prilog II in III dodatnega protokola (Sporazum med
Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem
priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin ter Sporazum med

OBRAZLOŽITEV

Namen sklepanja Dodatnega protokola je dvojen in sicer vzajemno
priznavanje, zaščita in nadzor imen vin in označb alkoholnih in
aromatiziranih pijač ter določitev vzajemnih ugodnosti pri izvozu
za določena vina.

bil na koncu sklenjen (4,8 mio litrov z možnostjo letnega povečanja
kvote za 0,48 mio litrov letno), daleč presega dosedanji obseg
izvoza na območje Evropske unije, na drugi strani pa kvota, ki
določena za uvoz na trg Republike Slovenije (1,2 mio. litrov, z
možnostjo povečanja za 0,12 mio. litrov letno), ni velika in ne bo
ogrožala ureditve z vinom v Republiki Sloveniji. Tako ocenjujemo,
da je rezultat pogajanj izrazito ugoden za Republiko Slovenijo.

Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike
Slovenije je 24.3. 1998 pod 16. točko 46. redne seje obravnaval
pobudo za sklenitev sporazuma med Republiko Slovenijo in
Evropsko skupnostjo o medsebojnem varstvu in nadzoru vin,
aromatiziranih vinskih pijač in alkoholnih pijač in sprejel sklep, da
se s pobudo strinja.

V prilogi II dodatnega protokola je Sporazum med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem priznavanju,
zaščiti in nadzoru imen vin.

Pogajanja so potekala od aprila 1998 do junija 2001 in so imela po
vsebini dva dela:
• pogajanje o uvozno-izvozni kvoti za vino, ki bo okvir za uvoz/
izvoz v času trajanja »pridružitvenega sporazuma« med
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije in Republiko Slovenijo in
• pogajanje o vsebini sporazuma, ki ureja vzajemno priznavanje,
varstvo in nadzor imen vin in sporazuma o vzajemnem
priznavanju, varstvu in nadzom alkoholnih in aromatiziranih
pijač.

Na osnovi tega sporazuma bo za imena vin iz seznamov, ki si jih
bosta izmenjali obe pogodbenici, zagotovljena vzajemna zaščita
za geografske označbe in uveljavljene izraze. Sporazum obsega
določitev zaščitenih imen vin, območje, kjer velja zaščita, organe
za uveljavitev sporazuma, postopke pri kršitvah in nadzor izvajanja
sporazuma.

V zadnji fazi pa je bilo tudi dogovorjeno, da se zgoraj omenjena
vsebina vključi kot priloge dodatnega protokola k sporazumu, ki
ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, v okviru
Evropske skupnosti, na eni strani, in Republiko Slovenijo na drugi
strani. Dejstvo je, da je ob obravnavanju pobude za sklenitev
mednarodne pogodbe bilo mišljeno, da bo vsebina določena v
posebnem sporazumu. Zaradi postopkov v EU pa je enostavneje
zelo podobno vsebino, kot je bila obravnavana v pobudi za
sklenitev mednarodne pogodbe, sprejeti kot dodatni protokol.

Na osnovi tega sporazuma bo zagotovljena vzajemna zaščita za
označbe alkoholnih in aromatiziranih pijač iz seznamov, ki si jih
bosta izmenjali obe pogodbenici. Sporazum obsega določitev
zaščitenih označb alkoholnih in aromatiziranih pijač, območje,
kjer velja zaščita, organe za uveljavitev sporazuma, postopke pri
kršitvah in nadzor izvajanja sporazuma.

V prilogi III dodatnega protokola je Sporazum med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnem priznavanju,
zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač.

Dodatni protokol in oba sporazuma predvidevata, da bomo
sezname usklajevali v delovni skupini, ki bo delovala v okviru
Pododbora za kmetijstvo in ribištvo (13. člen obeh sporazumov).
Slednje je zaradi dejstva, da je obseg zavarovanih geografskih
imen v EU izjemno velik (več tisoč imen) in se pogosto spreminja,
edina možna rešitev.

V dodatnem protokolu se v prilogi I nahaja Sporazum med
Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemnih posebnih
trgovinskih ugodnostih za določena vina.

Zaradi ratifikacije tega protokola ni potrebno spreminjati obstoječe
zakonodaje, kot tudi ni zahtev za dodatne zaposlitve, čeprav se
delo kmetijske inšpekcije, kot tudi carinskih organov in Agencije
za kmetijske trge in razvoj podeželja povečuje. Porabe dodatnih
proračunskih sredstev torej ne predvidevamo.

Pri pogajanju o uvozno-izvoznih kvotah je bilo stališče
Predstavnikov Evropske unije, da je merilo za dodelitev kvote
dosežen izvoz na območje držav članic Evropske unije. Naš
izvoz na ozemlja držav Evropske unije se je po naših podatkih
9ibal kot sledi: 1997:1,1 mio. litrov vina, 1998:3,0 mio. litrov vina,
1999:3,9 mio. litrov vina, 2000:1,4 mio. litrov vina. Dogovor, ki je
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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

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom
upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih
ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti
in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru
označb alkoholnih in aromatiziranih pijač

da

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:

ne

Skupna izjava o sporazumu o vinu

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri iezlk?

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

da (v vse jezike držav članic EU)

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zaorai navedenimi pravnimi viri ES (leto)

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Komisija EU
3. Skladnost predloga s predpisi ES

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevan|a roka za uskladitev

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES s katerimi je
usklajen predlog akta:
Commlssion Regulation (EC) No 883/2001 of 24 April 2001
laylng down detalled rules for Implementlng Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with thlrd countrles in products in the wlne sector

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Mojca Geč-Zvržina
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
mag.Franc BUT
Minister
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Predlog za

ZAČETEK

POSTOPKA

OBČINSKEGA

ŽUPANA

SVETA

OBČINE

ZA

IN

RAZPUSTITEV

RAZREŠITEV

VELIKA

POLANA

- EPA 368 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 015-00/2000-3
Ljubljana, 29.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 52. seji dne 29.11.2001 sprejela:

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za
notranje zadeve.

- PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA RAZPUSTITEV
OBČINSKEGA SVETA IN RAZREŠITEV ŽUPANA OBČINE
VELIKA POLANA,
ki ga pošilja na podlagi 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi.
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GENERALNI SEKRETAR
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Številka: 015-00/2000-3
Ljubljana, dne 29.11.2001

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Predlog za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta in razrešitev
župana občine Velika Polana

1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so podani razlogi za razpustitev občinskega sveta
in razrešitev župana, ki jih določa 90.b člen zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna
razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00)
zato predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
razpusti občinski svet občine Velika Polana, ker ni sprejel proračuna občine za leto 2000
in v letu 2000 tudi ne proračuna občine za leto 2001, ki bi lahko začel veljati ob začetku
leta, in ker ni v skladu z zakonom uredil izvajanja ustanoviteljskih pravic občine v javnem
zavodu Osnovna šola Miška Kranjca, Velika Polana ter nezakonitosti ni odpravil na način,
ki gaje določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001
in
-

razreši župana občine Velika Polana, ker ni v skladu z zakonom pripravil predloga in
občinskemu svetu predlagal proračuna občine Velika Polana za leto 2001 na način in v
rokih, da bi proračun lahko začel veljati ob začetku leta 2001 in je v nasprotju z zakonom
sprejel in objavil sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine Velika Polana v
obdobju marec-junij 2001 ter nezakonitosti ni odpravil na način, ki ga je določila Vlada
Republike Slovenije s sklepom št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001.

2. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da razpiše
predčasne volitve v občinski svet in nadomestne volitve župana.
3. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da za
začasnega upravitelja občine Velika Polana imenuje Štefana Gjerkeša, načelnika upravne
enote Lendava. Začasni upravitelj bo do izvolitve novega občinskega sveta in župana
opravljal naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja župan, predvsem pa zagotovil
nemoteno izvajanja nujnih občinskih nalog, poslovanje občine in začasno financiranje in
poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna v skladu z
nameni, ki so določeni v zadnjem sprejetem občinskem proračunu ter poravnavo zapadlih
obveznosti. Začasni upravitelj je dolžan naročiti revizijo poslovanja občine Velika Polana
v času od njene ustanovitve v letu 1998 dalje. Vlada predlaga, da državni zbor začasnemu
upravitelju določi mesečno nagrado iz sredstev občine v višini plačila za nepoklicno
opravljanje funkcije župana občine Velika Polana.

4. Vlada Republike Slovenije sprejema odgovor na protest občanov občine Velika Polana
zoper sklep Vlade Republike Slovenije št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001 ter hkrati
predlaga županu, da občane na krajevno primeren način z odgovorom seznani.
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1. OBRAZLOŽITEV SKLEPOV
Vlada Republike Slovenije je prejela predlog župana občine Velika Polana z dne 2.4.2001 za
oblikovanje predloga Državnemu zboru Republike Slovenije za razpustitev občinskega sveta
na podlagi 90.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US,
45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00), v katerem očita občinskemu
svetu, da že dlje časa kontinuirano in načrtno ovira delo občine, da ne izvršuje svojih
obveznosti in zakonitih pristojnosti, blokira delo občinske uprave in v celoti zavrača predloge
župana. Zupan je kot primer navedel neimenovanje nadzornega odbora občine, nesprejetje
zaključnega računa proračuna občine za leto 1999, proračuna za leto 2000 in proračuna za leto
2001. Predlogu so bila priložena vabila in zapisniki sej občinskega sveta od prvekonstitutivne seje, kije bila 10.12.1998 do 11. seje dne 13.12.2000 in sklica 12. redne seje
dne 2.3.2001. Predlog je župan dopolnil z dopisom z dne 20.4.2001, v katerem svojega
predloga vsebinsko ni dopolnil in utemeljil, temveč ponovno poudaril, da je za delovanje
občine v nasprotju z zakonodajo kriv občinski svet, ki zaradi svoje negativne politične
motivacije načrtno in trajno ovira sprejem temeljnih odločitev.
Zaradi ugotovitve razlogov za razpustitev občinskega sveta po prvem odstavku 90.b člena
zakona o lokalni samoupravi je bilo na podlagi dokumentacije državnih organov ugotovljeno,
da so pristojni državni organi v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo delovanja občinskih
organov večkrat organe občine Velika Polana opozorili na njihovo nezakonito ravnanje. Tako
je Urad za lokalno samoupravo občinskemu svetu in županu občine Velika Polana dne
5.3.2001 na podlagi 88.a člena zakona o lokalni samoupravi in 57.člena zakona o upravi izdal
opozorilo št. 1179-7/01, s katerim je ugotovil, da posamezne določbe Statuta občine Velika
Polana (Uradni list RS, 44/99) in Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, 44/99) niso v
skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ZLS-K (Uradni list RS, 70/00), ter da Odlok o organizacij« in delovnem področju občinske
uprave občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 67/99) ni v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00). Občinski organi so bili opozoijeni, da občina ni
organizirana v skladu z zakonom, ker ni imenovan nadzorni odbor občine, niso ustanovljeni
občinski organi po posebnih zakonih ter ni imenovan tajnik občine. Občinskim organom je
bilo predlagano, da nezakonitosti odpravijo v roku 45 dni. Ministrstvo za finance je v okviru
nadzorstvene funkcije nad zakonitostjo posamičnih in splošnih aktov občin ugotovilo, da
občina nima zaključnega računa proračuna za leto 1999 ter proračunov za leti 2000 in 2001 in
zato že drugo leto nima ključnega dokumenta, na podlagi katerega lahko financira
proračunske uporabnike. Iz razpoložljive dokumentacije ministrstvo ni moglo ugotoviti, ali so
bili spoštovani z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) predpisani
roki za predložitev proračuna v sprejem občinskemu svetu, ugotovilo pa je, da je župan
izvajal financiranje občine v nasprotju s 6.členom tega zakona. Ministrstvo je župana
opozorilo na določbo 33.člena zakona o lokalni samoupravi, s katero je določena županova
dolžnost predlaganja občinskega proračuna v sprejem občinskemu svetu ter na določbo
35.člena zakona o lokalni samoupravi, ki opredeljuje pristojnost župana, da sklicuje in vodi
seje občinskega sveta ter župana zadolžilo, da poskrbi za sprejem proračuna občine za leto
2001 najkasneje do 20.5.2001. Ministrstvo za finance spremlja tudi akte o začasnem
financiranju, ki jih občine sprejemajo v skladu z 32. in 33. členom zakona o javnih financah.
Sklepe o začasnem financiranju proračunske porabe občin v prvem trimesečju leta 2001, ki so
jih v skladu z zakonom sprejeli župani, je ministrstvo pregledalo in ugotovilo, da občina
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Velika Polana takega sklepa ni objavila do 31.1.2001, temveč šele 2.2.2001 ter 19.4.2001.
Ministrstvo je ugotovilo, da gre za dva sklepa o začasnem financiranju, ki ju je sprejel župan.
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Velika Polana (Uradni list RS, št.
28/01) z dne 19.4.2001, s katerim je začasno financiranje podaljšano, je župan sprejel v
nasprolju z določbo 33.člena zakona o javnih financah, ker je za sprejem pristojen občinski
svet. Sklep tudi ni v skladu z zakonom, ker je podlaga za začasno financiranje javne porabe
do sprejetja proračuna občine Velika Polana za leto 2001 proračun za leto 1999 in ne proračun
za leto 2000.Tudi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je opozorilo, daje bilo z dopisom
Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana z dne 12.03.2001 obveščeno, daje članom sveta
zavoda kot najvišjega organa upravljanja potekel mandat dne 24.02.2001. Šola je ministrstvo
tudi seznanila, da lokalna skupnost, to je občina Velika Polana, na območju katere ima šola
svoj sedež, v svet zavoda ni imenovala svojih treh predstavnikov. Svet šole namreč v skladu s
prvim odstavkom 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur.l.RS, št. 12/96 in 23/96) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev in trije predstavniki staršev. Na podlagi navedene informacije je ministrstvo na
občinski svet Občine Polana naslovilo dopis št. 108-03-0148/2001 z dne 30.03.2001, ki gaje
v vednost poslalo tudi županu in v katerem je izpostavilo
vprašanje izvrševanja
ustanoviteljskih pravic med občino Velika Polana in občino Črenšovci. Kot je namreč
mogoče sklepati iz Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (Ur.l.RS, št.
64/96), je ustanoviteljica osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana Občina Črenšovci, s
spremembami citiranega odloka (objavljene v Ur.l.RS, št. 100/2000) pa je bila v 1. členu v
prvem odstavku črtana tretja alinea, kar naj bi pomenilo, da občina Črenšovci ne izvaja več
ustanoviteljskih pravic za OŠ Miška Kranjca Velika Polana. Iz podatkov, s katerimi
ministrstvo razpolaga, pa ni zaslediti, da bi bilo formalno, torej z aktom o ustanovitvi, urejeno
pravno nasledstvo v ustanoviteljstvu šole s strani občine Velika Polana, na območju katere
ima šola sedež. To je sklepati tudi iz uvodoma omenjenega dopisa šole, ki se še vedno
sklicuje na citirani odlok o ustanovitvi. Iz navedenega razloga je Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport občinski svet in župana opozorilo na ureditev ustanoviteljskih razmerij, hkrati
pa je tudi izrecno apeliralo na imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v svet šole.
Glede na to, da se občinski organi niso odzvali na opozorila ministrstev, iz druge
razpoložljive dokumentacije pa ni bilo mogoče nedvomno ugotoviti,ali je bil občinski svet o
opozorilih obveščen, oziroma ali je župan opozorila pristojnih državnih organov uvrstil na
dnevni red sej občinskega sveta ter občinskemu svetu predlagal način in roke za odpravo
ugotovljenih nezakonitosti ter glede na nesporno dejstvo, da občinski svet v letu 2000, za
katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto 2001 ni sprejel proračuna, ki bi lahko
začel veljati ob začetku leta ter ob ugotovitvi, da je župan, ki je na podlagi določbe tretjega
odstavka 33.člena zakona o lokalni samoupravi predlagatelj proračuna, predstavitev predloga
proračuna občine za obdobje 2001-2002 v nasprotju z določbami zakona uvrstil šele na
dnevni red 12. redne seje občinskega sveta občine Velika Polana, ki je bila sklicana za
2.3.2001, in dejstva da niso bile urejene ustanoviteljske pravice občine v osnovni šoli ter
imenovani njeni predstavniki v svet šole je Vlada Republike Slovenije s sklepi sprejetimi na
34. seji dne 28.06.2001, ugotovila, da so sicer podani formalni razlogi za razpustitev
občinskega sveta in razrešitev župana iz prvega odstavka 90.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99-odl.US in 70/00), vendar na podlagi predložene dokumentacije ni mogoče nedvomno
ugotoviti, kateri organ je povzročil nezakonito stanje v občini Velika Polana. Zato je Vlada
RS opozorila oba občinska organa, občinski svet in župana, da v skladu s svojimi
pristojnostmi nemudoma odpravita nezakonitosti, ugotovljene v opozorilih pristojnih državnih
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organov ter zagotovita zakonito delovanje občine in normalno izvajanje občinskih
nalog.Vlada RS je sklenila, da bo predlagala Državnemu zboru RS razpustitev občinskega
sveta in razrešitev župana ter imenovanje začasnega upravitelja, če proračun občine Velika
Polana za leto 2001, pripravljen in predlagan v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) ne bo sprejet do 31. julija 2001 in, če do istega datuma oba
občinska organa ne bosta poskrbela za ureditev ustanoviteljskih pravic OŠ Miška Kranjca
Velika Polana o aktu o ustanovitvi in v skladu z njim zagotovila imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v svet OŠ.
Ministrstvo za notranje zadeve je ugotovilo, da sklepi Vlade republike Slovenije št. 01500/2000-3 z dne 28.6.2001 niso izvršeni. Ugotovilo je, daje župan občine Velika Polana dne
13.7.2001 z dopisom št. 18-07/01-OS sklical sejo občinskega sveta dne 17.7.2001, ko naj bi
bila izvedena 13. seja občinskega sveta, sicer sklicane za 28.5.2001 ter preložena na dan
5.6.2001, ko ni bila uspešna. S sklicem je župan »utesnil« dnevni red seje na (citat):«
l.Obravnava in sprejem zapisnikov prejšnjih sej; 2. Določitev dnevnega reda; 3. Obravnava
predlogov za delovna telesa občinskega sveta in sveta zavoda; Sklep o začasnem financiranju
občine Velika Polana; Razno.«, na sejo župan ni uvrstil predloga odloka o ustanovitvi javnega
zavoda OŠ Miška Kranjca, s katerim bi bile urejene ustanoviteljske pravice občine v javnem
zavodu in Odloka o proračunu občine za leto 2001. Iz zapisnika seje je razvidno, da tudi člani
občinskega sveta niso predlagali spremembe dnevnega reda seje, predlaganega pa niso
sprejeli. Seja je bila neuspešna. Ministrstvo za finance je ugotovilo, da občinska organa nista
izvršila sklepov Vlade Republike Slovenije ter da proračun občine za leto 2001 ni sprejet.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport pa ugotavlja, da na svoj dopis, v katerem je zahtevalo
odgovor na vprašanje o izvršitvi sklepov Vlade Republike Slovenije ni dobilo odgovora.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da župan in občinski svet občine Velika Polana nista
izvršila sklepov Vlade Republike Slovenije št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001 ker proračun
občine Velika Polana za leto 2001, pripravljen in predlagan v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ni bil sprejet do 31. julija 2001 in do istega
datuma oba občinska organa nista poskrbela za ureditev ustanoviteljskih pravic občine do OŠ
Miška Kranjca Velika Polana ter zagotovila imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet
OŠ.
Glede na to ugotovitev Vlada Republike Slovenije meni, da so podani razlogi za razpustitev
občinskega sveta in razrešitev župana, ki jih določa 90.b člen zakona o lokalni samoupravi ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US,
63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US
in 70/00) zato predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da razpusti občinski svet
občine Velika Polana, ker ni sprejel proračuna občine za leto 2000 in v letu 2000 tudi ne
proračuna občine za leto 2001, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, in ker ni v skladu z
zakonom uredil izvajanja ustanoviteljskih pravic občine v javnem zavodu Osnovna šola
Miška Kranjca, Velika Polana ter nezakonitosti ni odpravil na način, ki gaje določila Vlada
Republike Slovenije s sklepom št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001 in razreši župana občine
Velika Polana, ker ni v skladu z zakonom pripravil predloga in občinskemu svetu predlagal
proračuna občine Velika Polana za leto 2001 na način in v rokih, da bi proračun lahko začel
veljati ob začetku leta 2001 in je v nasprotju z zakonom sprejel in objavil sklep o podaljšanju
začasnega financiranja občine Velika Polana v obdobju marec-junij 2001 ter nezakonitosti ni
odpravil na način, ki gaje določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 015-00/2000-3 z
dne 28.6.2001.
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V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana državni zbor na podlagi
tretjega odstavka 90.b člena zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US,
44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00) razpiše predčasne volitve v
občinski svet ter nadomestne volitve župana. Predčasne volitve v občinski svet in nadomestne
volitve župana (25. in 105.člen ZLV-Url. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95-US, 70/95, 20/98)
se opravijo najpozneje dva meseca po razpustu občinskega sveta. Državni zbor v primeru, da
razpusti občinski svet in hkrati razreši župana imenuje začasnega upravitelja. Z zakonom je
določeno, da začasni upravitelj do izvolitve novega občinskega sveta in župana opravlja
naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja župan. Gre za naloge, ki jih župan opravlja
neposredno na podlagi zakona, med katere sodi zastopanje občine kot pravne osebe javnega
prava, vodenje, usmerjanje in nadzor (predstojništvo) občinske uprave, določanje
sistemizacije delovnih mest, zaposlovanje in odločanje v zadevah iz delovnih razmerij, naloge
po nekaterih posebnih zakonih (zaščita in reševanje) in izvrševanje občinskega proračuna.
Vlada meni, da so najpomembnejše naloge začasnega upravitelja zagotovitev nemotenega
izvajanja nujnih občinskih nalog in poslovanja občine, zagotovitev začasnega financiranja in
poslovanja neposrednih (občinska uprava in krajevne ali vaške skupnosti) in posrednih
(javnih zavodov, agencij in skladov) uporabnikov občinskega proračuna v skladu z nameni, ki
so določeni v zadnjem sprejetem občinskem proračunu ter poravnavo zapadlih obveznosti.
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da razpiše predčasne volitve v občinski svet in nadomestne volitve župana, in
imenuje začasnega upravitelja občine Velika Polana, ki bo do izvolitve novega občinskega
sveta in župana opravljal naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja župan, predvsem pa
zagotovil nemoteno izvajanja nujnih občinskih nalog, poslovanje občine in začasno
financiranje in poslovanje neposrednih (občinska uprava in krajevne ali vaške skupnosti) in
posrednih (javnih zavodov, agencij in skladov) uporabnikov občinskega proračuna v skladu z
nameni, ki so določeni v zadnjem sprejetem občinskem proračunu ter poravnavo zapadlih
obveznosti. Začasni upravitelj je dolžan naročiti revizijo poslovanja občine Velika Polana v
času od njene ustanovitve v letu 1998 dalje. Vlada predlaga, da državni zbor začasnemu
upravitelju določi mesečno nagrado iz sredstev občine v višini plačila za nepoklicno
opravljanje funkcije župana občine Velika Polana, kar znaša 126 831,50 tolarjev mesečno.
I
Začasno upravljanje v primeru predčasne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana,
uskladitev delovanja občine z zakonom, oziroma zagotovitev izvajanja z zakonom določenih
nalog občine, sodi v širši okvir nadzorstva nad zakonitostjo delovanja občinskih organov, ki
ga v skladu z zakonom opravljajo vlada in ministrstva. Izhajajoč iz te ugotovitve predlaga
vlada Državnemu zboru RS, da za začasnega upravitelja občine Velika Polana imenuje
Štefana Gjerkeša, načelnika upravne enote Lendava.
2. ODGOVOR NA PROTEST občanov občine Velika Polana zoper sklep Vlade
Republike Slovenije št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001
Vlada je obravnavala protest občanov občine Velika Polana zoper sklep Vlade Republike
Slovenije št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001, s katerim so podpisani občani podprli sklep
vlade v tistem delu, ki se nanaša na občinski svet, protestirali pa zoper tisti del sklepa, ki se
nanaša na župana. Vlada Republike Slovenije je razloge za sprejem zadevnih sklepov
obrazložila v odgovoru na predlog župana občine Velika Polana za razpustitev občinskega
sveta. Delovanje občinskih organov občine Velika Polana je vlada obravnavala na podlagi
ugotovitev resornih ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo delovanja občinskih
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organov na posameznih področjih občinskih nalog. Pri obravnavi se vlada ni spuščala v
analizo morebitnih osebnostnih in političnih nasprotij med občinskimi funkcionarji, temveč je
stanje presojala s stališča zagotavljanja nemotenega delovanja občine in občinskih javnih
služb ter zakonitega izvajanja občinskih nalog. V skladu z ugotovitvami je vlada zavezala
župana in občinski svet, da do 31.7.2001 izvedeta vse potrebne postopke za odpravo
nezakonitega stanja, predvsem pa zagotovita sprejem proračuna občine za leto 2001 ter
ureditev ustanoviteljskih pravic občine v osnovni šoli.
V obrazložitvi k sklepom je bilo pojasnjeno, da so pristojnosti občinskih organov pri izvajanju
občinskih nalog tako povezane, da ni natančno mogoče ugotoviti, kateri od obeh je bolj
odgovoren za nastalo dejansko stanje zato je vlada sklenila, da v primeru, da njeni sklepi ne
bodo spoštovani, predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predčasno razpusti
občinski svet ter istočasno razreši župana.
Vlada Republike Slovenije je obravnavala protest občanov občine Velika Polana zoper sklep
Vlade Republike Slovenije št. 015-00/2000-3 z dne 28.6.2001 in s sklepom sprejela odgovor
ter hkrati predlagala županu, da občane na krajevno primeren način z odgovorom seznani.
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