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Spoštovanj 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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DIVJADI IN LOVSTVD (ZDLov-1) 

- tretja obravnava - EPA 995 - III 

DRŽAVNI ZBOR - predloga zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) - EPA 995- 
REPUBLIKE SLOVENIJE III 
Generalna sekretarka 

za tretjo obravnavo. 
Številka: 324-01/90-1/47 
Ljubljana, 28.11.2003 

V smislu 137. člena poslovnika Državnega zbora so službe 
zbora pripravile besedilo: Jožica Velišček, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA 
O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1) - EPA 995-III 

(tretja obravnava) 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. DEL 

SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, 
trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega 
izvajanja. 

(2) Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke, socialne in gospodarske 
funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora, zlasti pa: 
- ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva; 
- ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti 

življenjskih združb; 
- preprečevanje in povračilo škod od in na divjadi; 
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Lovska pravica kot pravica do trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pripada 
Republiki Sloveniji in se pod pogoji določenimi s tem zakonom, lahko prenese na 
usposobljeno pravno osebo. 

2. člen 
(divjad) 

(1) Divjad so vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo. 

(2) Namen upravljanja z divjadjo in v njenim življenjskim prostorom je: 
- s posegi v populacije in ukrepanjem v okolju vzdrževati divjad posameznih vrst v 

ravnovesju med seboj in v okolju danimi življenjskimi možnostmi za njeno 
preživljanje; 

- ohraniti vrstno in gensko pestrost divjadi; 
- ohraniti posamezni vrsti divjadi naravni prirojen način življenja v času in prostoru; 
- ohraniti divjad, kolikor mogoče prvobitno in neodvisno od neposredne pomoči 

človeka. 

(3) Pri upravljanju z divjadjo velja splošni varstveni režim po predpisih o ohranjanju 
narave. 
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(4) Divjad uplenjena v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, postane last upravljavca lovišča oz. upravljavca Ipvišča s posebnim 
namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavec). 

3. člen 
(lovstvo) 

(1) Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, s katero se lahko 
ukvarjajo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v 
življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, 

- veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov. 

4. člen 
(temeljna izhodišča načrtovanja, nosilci načrtovanja in trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo) 

(1) Podlaga za upravljanje z divjadjo so program upravljanja z divjadjo v 
Sloveniji, načrti za upravljanje z divjadjo ter vsi razvojni načrti in dokumenti s 
področja varstva narave, razvoja gozdov, razvoja kmetijstva in drugih 
dejavnosti, ki se nanašajo na okolje. 

(2) Za namen upravljanja z divjadjo se površina Republike Slovenije razdeli na 
lovsko upravljavska območja, ki se za izvajanje načrtovanih ukrepov razdelijo 
na lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

(3) Načrtovanje upravljanja z divjadjo mora biti veliko površinsko in izhajati iz 
stanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja ter njunega 
medsebojnega odnosa. 

(4) Nosilec načrtovanja in spremljanja stanja divjadi je Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). 

(5) Nosilci trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so upravljavci lovišč in 
upravljalci lovišč s posebnim namenom. 

(6) Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom so v Republiki 
Sloveniji za dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo zaradi 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja 
upravljavcev lovišč. 

(7) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) podeli koncesijo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih. Vlada uredi trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v loviščih s posebnim namenom z aktom o 
ustanovitvi lovišča s posebnim namenom ali s posebnim aktom. 
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5. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

Biokoridor je razmeroma ohranjen, dovolj širok naravni prehod med deli 
populacijskega območja, po katerem lahko določena vrsta divjadi prečka zanjo 
neprijazno okolje. 

Biološki kazalniki so meritve in ocene na divjadi (telesna teža, teža in razvitost 
rogovja, stopnja oplojenosti, zdravstveno stanje) in v njenem okolju (stopnja 
objedenosti posameznih rastlinskih vrst, prisotnost za prehrano ustreznih vrst, 

' ipd.), ki kažejo stanje populacij divjadi, njenega okolja ter njunega 
medsebojnega odnosa. 

Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z najmanj 
dvema lovskima psoma, ki divjad dvigata in jo glasno gonita, tako da poženeta 
divjad proti lovcem na stojišču. 

Divjačina je meso uplenjene divjadi. 

Divjad v ujetništvu so posamezni osebki ali skupine osebkov divjadi, zaprti v 
kletkah, voljerah ali na ograjenih površinah manjših od 0,5 ha. 

Ekocelica je ožji del naravnega okolja, ki omogoča prosto živečim živalskim 
vrstam nujne pogoje za njihov obstoj (kritje, možnost za gnezdenje in 
poleganje mladičev, itd.) 

Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo dvigne in jo dalj časa glasno 
goni. 

Gonjač/gonjačica je oseba, ki divjad poganja proti lovcem/lovkam. 

Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja za iskanje ranjene divjadi. 

Krmišče je lovski objekt namenjen krmljenju divjadi zaradi: 
zagotavljanja prehrane v kriznem obdobju (visok sneg, izostanek naravnega 
obroda...) 
preprečevanja škod na kmetijskih zemljiščih in gozdnem drevju 
(preprečevalna krmišča) 
zadrževanja divjadi zaradi uravnavanja številčnosti (privabljalna krmišča). 

Lov je iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje s ciljem upleniti 
divjad ali odloviti divjad živo ter pobiranje divjadi in njenih delov. 

Lov na klic je način lova, pri katerem lovec z različnimi pripomočki oponaša 
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glas divjadi ali njenega plena, da bi jo privabil v svojo bližino. 

Lovka je priprava ali naprava, ki divjad, ki zaide vanjo, zadrži živo in 
nepoškodovano. 

Lovna doba je čas v letu, ko je določeno vrsto divjadi dovoljeno loviti. 

Lovopust ali varstvena doba je čas v letu, ko je določeno vrsto divjadi 
prepovedano loviti. 

Lovske priprave so pasti, zanke, vabila, mreže, limanice, ipd. 

Lovski objekti so visoke preže, krmišča, lovske steze, solnice, krmna njiva, 
kaluža, lovske koče in bivaki. 

Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, barvarjev, 
šarivcev, ptičarjev in retriverjev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju 
ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je lovsko 
uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v 
lovski praksi. 

Lovsko orožje so lovske puške, pištole in revolverji. 

Mala poljska divjad so fazan, poljska jerebica, poljski zajec in raca mlakarica. 

Mirna cona je obsežnejši predel naravnega okolja, kjer so dejavnosti, ki 
vznemirjajo divjad, omejene oziroma prepovedane. 

Mrhovišče je kraj, kamor se polaga hrana živalskega in rastlinskega izvora z 
namenom privabljanja in krmljenja medveda ali druge zveri. 

Obora je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem okolju, obdana z ograjo, ki 
ne dopušča prehajanja določenim ali vsem vrstam divjadi. 

Odlov je način lova, pri katerem divjad ujamemo živo. 

Odvzem divjadi zajema odstrel, odlov živih osebkov in izgube posameznih vrst 
divjadi, ne glede na vzrok. 

Parkljasta divjad so srnjad, jelenjad, damjak, gams, muflon, kozorog in divji 
prašič. 

Past je priprava, ki divjad, ki vanjo zaide, zadrži nepoškodovano, jo poškoduje 
ali usmrti. 

Pogon je način lova, kjer se več gonjačev/gonjačic z največ tremi psi v vrsti 
drug/druga ob drugem/drugi glasno pomika preko površine, tako da poženejo 
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divjad proti lovcem/lovkam na stojiščih. 

Populacija divjadi je med seboj z mnogimi odnosi in soodvisnostmi v nedeljivo 
biosistemsko enoto povezana skupnost osebkov iste vrste, ki živijo na 
določenem naravnem prostoru in imajo potencialno možnost razmnoževanja. 

Pritisk je način lova, pri katerem se gonjači tiho premikajo po stanišču divjadi, 
tako da poženejo divjad proti lovcem na stojišču. 

Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije/tri lovci/lovke. 

Stečina je uhojena pot, po kateri se divjad običajno premika v svojem okolju. 

* Ukrepi v življenjskem okolju divjadi so vsa dela v okolju, s katerimi se 
ohranjajo, obnavljajo ali izboljšujejo življenjske možnosti divjadi (npr. 
ohranjanje gozdnih jas, grmišč, logov in mokrišč, vzdrževanje in urejanje 
pasišč, remiz za divjad, sadnja plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst, itn.). 

Vabnik je živa ali umetno izdelana ptica določene vrste, postavljena v njeno 
naravno okolje z namenom, da bi privabila sovrstnike. 

Velike zveri so rjavi medved, volk in ris. 

Varstvo divjadi je poseganje v populacije posamezne vrste divjadi s ciljem njene 
ohranitve, izvajanjem ukrepov v življenjskem okolju divjadi, opredeljevanjem in 
zagotavljanjem mirnih con za divjad. 

Vzreja ali reja divjadi je gojitev divjadi po predpisih s področja ohranjanja narave. 

Zimovališče je del življenjskega prostora populacije, kjer njeni osebki preživijo 
zimsko obdobje. 

Življenjske možnosti divjadi so možnosti za zadovoljevanje vseh življenjskih 
potreb divjadi (hrana, zavetišča, skrivališča,...). 

II. DEL 

PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

6. člen 
(lovsko upravljavsko območje) 

(1) Lovsko upravljavsko območje je širša veliko-površinska ekološka celota, v 
kateri živijo populacije ene ali več vrst divjadi v vseh letnih časih in jo določajo 
ekološki dejavniki in življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne 
ovire, ki jih divjad redko ali sploh ne prehaja. 
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(2) Lovsko upravljavsko območje se oblikuje na podlagi ekoloških dejavnikov 
in življenjskih značilnosti populacij divjadi oziroma skupin populacij divjadi, ki 
živijo na največji površini in imajo največji vpliv na okolje. Pri tem se celota 
populacije ne sme deliti, razen v primeru operativno prevelikih območij. Pri 
tem se upoštevajo: 
- vse površine, na katerih populacija preživlja posamezne letne čase; 
- možnosti šiijenja populacije divjadi v prostoru; 
- naravne ali umetno vnesene ovire v prostoru, ki jih divjad redko 

prekoračuje; 
- v primerih, ko ostre meje območij populacij v prostoru ne obstajajo, se 

upoštevajo meje lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

(3) Meje lovsko upravljavskih območij določa Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada) na predlog ministrstva pristojnega za divjad in lovstvo (v 
nadaljevanju: ministrstvo), v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za varstvo 
narave. Strokovne podlage za njihovo določitev pripravi Zavod v sodelovanju z 
lovskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in kmetijsko gozdarsko 
zbornico. 

(4) Meje lovsko upravljavskih območij lahko Vlada spremeni na podlagi novih 
ugotovitev o mejah in gibanjih populacij divjadi, ob nastanku novih ovir v 
naravi, ki jih divjad ne prekoračuje ter v drugih primerih, ko to zahteva 
ekološka zaokroženost lovsko upravljavskih območij. 

7. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

(1) Lovišča s posebnim namenom se ustanovijo z namenom opravljanja posebnih 
nalog s področja ohranjanja in usmerjanja razvoja populacij divjadi in njenega 
življenjskega okolja. 

(2) Lovišča s posebnim namenom se oblikujejo v najbolj ohranjenih in značilnih 
naravnih okoljih Republike Slovenije, pri čemer se smiselno upoštevajo tudi merila iz 
prvega in drugega odstavka prejšnjega člena. 

(3) Lovišča s posebnim namenom ustanovi Vlada na predlog ministra/ministrice, 
pristojnega/pristojne za divjad in lovstvo (v nadaljevanju besedila: 
minister/ministrica). Strokovne podlage za ustanovitev lovišč s posebnim namenom 
izdela Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo lovske in naravovarstvene organizacije. 

(4) Vlada Republike Slovenije ob ustanovitvi lovišča s posebnim namenom določi 
tudi: 
- posebne naloge takega lovišča, 
- upravljavca takega lovišča, 
- morebitne posebne režime upravljanja v lovišču ter 
- določi načine financiranja takega lovišča. 
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8. člen 
(lovišče) 

(1) Lovišče je prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna površina, ki ne sme biti 
manjša od 2000 ha lovne površine ter glede na naravne ter druge pogoje v prostoru 
omogoča: 
- smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju 

načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo; 
- zagotavljanje sredstev za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč; 
- učinkovito spremljanje in nadzor upravljanja z divjadjo. 

(2) Lovišča ustanovi na predlog ministra, pristojnega za lovstvo, vlada. Strokovne 
podlage za ustanovitev lovišč izdela Zavod, v sodelovanju z lovskimi in 

. naravovarstvenimi organizacijami.«. 

(3) Vlada lahko spremeni meje lovišč v naslednjih primerih: 
- če sekajo mejo lovsko upravljavskega območja; 
- če je to potrebno zaradi ostre umetne ločnice v lovišču, ki otežuje prehod živali; 
- če se lovna površina lovišča zmanjša ali ne dosega 2.000 ha; 
- če se del lovišča vključi v lovišče s posebnim namenom in obratno; 
- v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi sprememb pri divjadi ali v njenem 

življenjskem okolju. 

9. člen 

Lovišča in lovišča s posebnim namenom se oblikujejo ne glede na lastništvo 
kmetijskih zemljišč in gozdov ter upravno - administrativnih delitev ozemlja 
Republike Slovenije. 

10. člen 
(lovna in nelovna površina ) 

(1) Ne lovne površine so: 
1. površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno prepovedan lov na vse vrste 

divjadi; 
2. površine naselij in zaselkov; 
3. javni in zasebni parki ter pokopališča; 
4. vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice in intenzivne kmetijske kulture, ograjeni z 

ograjo, ki ne dovoljuje prehoda zajcu ali parkljasti divjadi; 
5. z ograjo obdani industrijski in drugi objekti; 
6. površine vseh vrst obor, razen lovnih; 
7. otroška in športna igrišča, redno obiskovana in označena sprehajališča, 

kopališča in podobni objekti; 
8. površine, na katere dostop ni dovoljen; 
9. površine vseh javnih cest, prog in druge tovrstne površine. 

(2) V lovno površino se razen površin iz prejšnjega odstavka, štejejo vse površine, 
vključno s tistimi, na katerih je zaradi ohranitve določenih vrst divjadi začasno 
prepovedano loviti. 

poročevalec, št. 103 10 4. december2003 



(3) Površine obor razen lovnih ne štejejo v lovno površino lovišča oziroma lovišča s 
posebnim namenom, v katerem se obora nahaja. 

(4) Lovne in ne lovne površine se določijo v katastru lovsko upravljavskega območja, 
lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

11. člen 
(kataster) 

(1) Kataster lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovi&č s posebnim 
namenom vodi Zavod. 

- (2) Kataster lovsko upravljavskega območja, lovišča in lovišča s posebnim 
namenom se uskladi z vsebinami izvedbenih prpstorskih aktov. 

(3) Vsebino in način vodenja katastra s podzakonskim alktom predpiše 
minister. 

III. DEL 

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

12. člen 
(program upravljanja z divjadjo v Sloveniji) 

(1) Program upravljanja z divjadjo v Sloveniji (v nadaljevanju: program upravljanja) 
določa strategijo za usmerjanje razvoja populacij divjadi iri ukrepanje v njihovem 
življenjskem okolju med posameznimi lovsko upravljavskimi območji. 

(2) V programu upravljanja se za posamezne vrste divjadi opr edelijo zlasti: 
- osrednja življenjska območja, 
- robna življenjska območja, 
- biokoridorji, 
- možne smeri širjenja divjadi v Sloveniji, 
- usmeritve za ohranitev in varstvo divjadi, 
- materialni in drugi pogoji za zagotavljanje ohranitve in vars tva divjadi ter 

njihovega življenjskega okolja po posameznih lovsko upravljavskih območjih, 
pogoji za zagotavljanje njihovega sobivanja s človekom. 

(3) Program upravljanja je trajna podlaga za načrtovanje po lovsko upravljavskih 
območjih. Program upravljanja se spreminja in dopolnjuje zaradi prilagajanja 
spremembam stanja v razvoju populacij divjadi in njihovega živ Ijenjskega okolja. 

(4) Program upravljanja je sestavni del programa razvoja gozdov. 
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13. člen 
(načrti upravljanja z divjadjo) 

(1) Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem življenjskem okolju so 
dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja, letni načrt lovsko 
upravljavskega območja ter letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim 
namenom. Vsebina načrtov je javna in se mora trajno hraniti. 

(2) Načrte lovsko upravljavskih območij izdeluje Zavod v sodelovanju z 
lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in 
njenim okoljem. 

(3) Letni načrt za posćiimezno lovišče in lovišče s posebnim namenom 
izdelujejo upravljavci. 

14. člen 
(dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja) 

(1) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega obmoqa se določijo temeljne 
usmeritve za ohranitev in razvoj populacij posameznih vrst divjadi v lovsko 
upravljavskem območju ter načela posegov v populacije posameznih vrst divjadi z 
lovom. 

(2) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo cilji, usmeritve 
ter ukrepi: 
- za ohranitev populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja, 
- za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem, 
- za zagotovitev trajnostne rabe divjadi z lovom. 

(3) Cilji in usmeritve ter ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi 
ugotovitev o stanju populacij divjadi in njihovega okolja ter evidentiranih bioloških 
kazalnikov, ob upoštevanju usmeritev iz programa upravljanja ter načrtov drugih 
dejavnosti v prostoru. 

(4) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja se izdela za obdobje desetih let 
in je osnova pri izdelavi prostorskih planov in za presoje pri izdaji dovoljenj za 
posege v prostor. 

15. člen 
(letni načrt lovsko upravljavskega območja) 

(1) V letnem načrtu lovsko upravljavskega območja se na podlagi usmeritev iz 
dolgoročnega načrta lovsko upravljavskega območja, izvajanja načrta v preteklih 
letih ter ugotovitev, zbranih na podlagi opazovanj in analiz bioloških kazalnikov 
določijo vrste in obseg ukrepov za ohranitev populacij vrst divjadi in naravnega 
ravnovesja med divjadjo in okoljem, ki jih morajo opraviti upravljavci. 
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(2) Letni načrt lovsko upravljavskega območja določa za celotno območje, skupine 
lovišč oz. lovišč s posebnim namenom, izjemoma za posamezna lovišča oz. lovišča 
s posebnim namenom znotraj lovsko upravljavskega območja, odvzem divjadi ter 
načrtovana dela za vzdrževanje življenjskega okolja divjadi. 

16. člen 
(letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom) 

(1) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom vsebuje načrt odvzema 
posameznih vrst divjadi ter načrt del v življenjskem okolju divjadi. 

(2) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom mora biti usklajen z letnim 
načrtom lovsko upravljavskega območja. 

(3) Upravljavci v sodelovanju z območnim združenjem upravljavcev in Zavodom 
smotrno razdelijo v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja določene ukrepe 
med posamezna lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

17. člen 
(postopek sprejemanja načrtov) 

(1) Minister/ministrica podrobneje predpiše vsebino načrtov upravljanja z divjadjo in 
ukrepanja v njenem okolju, roke za sprejemanje načrtov ter način predstavitve in 
nadzora uresničevanja načrtov. 

(2) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister/ministrica, v 
soglasju z ministrom/ministrico pristojnim/pristojno za varstvo narave. 

(3) Letni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister/ministrica. 

(4) Letni načrt lovišča oz. lovišča s posebnim namenom sprejme pristojni organ 
upravljavca. 

IV. DEL 

JAVNA SLUŽBA ZA PODROČJE DIVJADI IN LOVSTVA IN DEJAVNOSTI, KI SO V 
JAVNEM INTERESU 

18. člen 
(javna služba za področje divjadi) 

(1) Javna služba za področje divjadi (v nadaljevanju javna služba) je s tem zakonom 
določena dejavnost, ki se v javnem interesu izvaja zaradi ohranitve in varstva divjadi 
in njihovega življenjskega okolja ter se zagotavlja s sonaravnim upravljanjem in 
usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. 

(2) Za javno službo ter podeljevanja koncesij se primerno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja področje javne gozdarske službe in določbe zakona, ki ureja 
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gospodarske javne službe, v kolikor ta ali drug poseben zakon ne določata drugače. 

(3) Dejavnost javne službe za področje divjadi iz 19. člena .tega zakona opravlja 
Zavod, posamezne naloge pa opravljajo lovske organizacije. 

(4) Vlada predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javne službe iz 
prejšnjega odstavka glede prostorov, opremljenosti in kadrov. 

19. člen 
(dejavnosti javne službe) 

Dejavnosti javne službe s področja divjadi so: 
- 1. priprava strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega 

življenjskega okolja; 
2. ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja populacij divjadi in njenega 

okolja ter njune medsebojne usklajenosti; 
3. načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo 
4. evidentiranje in analiziranje podatkov o divjadi in njihovih habitatih ter 

vodenje evidenc o uplenjeni in poginuli divjadi 
5. priprava strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja 

divjadi; 
6. strokovno usposabljanje ter naravovarstveno izobraževanje lovcev/lovk; 
7. zagotavljanje izvajanja operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja 

ohranjanja in varstva ter usmerjanja razvoja populacij divjadi in njihovega 
življenjskega okolja; 

8. raziskovanje na področju divjadi in lovstva; 
9. ocenjevanje škod od zavarovanih vrst sesalcev in ptic. 

20. člen 
(naloge Zavoda za gozdove Slovenije) 

Zavod opravlja naslednje naloge javne službe s področja divjadi: 
1. zbira, obdeluje in analizira podatke in pripravlja informacije o stanju in 

razvoju populacij divjadi ter njihovega življenjskega okolja; 
2. vodi evidence in zbirke podatkov o divjadi in njihovem življenjskem okolju 

po loviščih, loviščih s posebnim namenom in lovsko upravljavskih 
območjih; 

3. izdeluje strokovne podlage za program upravljanja z divjadjo v Sloveniji; 
4. Izdeluje načrte lovsko upravljavskih območij ter druge strokovne podlage 

za ohranjanje in varstvo divjadi in njenega življenjskega okolja; 
5. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za ukrepanje na področju varstva 

narave; 
6. pripravlja strokovne podlage za podeljevanje koncesij za upravljanje z 

divjadjo; 
7. pripravlja metodologijo za monitoring divjadi, za vodenje evidenc, 

ugotavljanje bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z okoljem in 

poročevalec, št. 103 14 4. december2003 



metodologijo za ocenjevanje škode od divjadi in na divjadi; 
8. ocenjuje škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst sesalcev in ptičev; 
9. izvaja ukrepe za zagotovitev sožitja zavarovanih vrst velikih zveri s 

človekom, v skladu s sprejetimi strategijami in akcijskimi načrti s področja 
varstva zavarovanih vrst ter naloge iz 45. in 46. člena tega zakona, ki se 
nanašajo zavarovane vrste velikih zveri ; 

10. hrani in obdeluje podatke o površinah kmetijskih zemljišč in gozdov v 
loviščih oziroma loviščih s posebnim namenom, ki mu jih po uradni 
dolžnosti pošilja organ, pristojen za vodenje zemljiškega katastra; 

11. opravlja raziskave in sodeluje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z 
divjadjo in lovstvom; 

12.sodeluje pri usposabljanju in naravovarstvenem osveščanju lovcev/lovk, pri 
pripravi programov tečajev usposabljanja in pri izpitih za lovce in lovske 
čuvaje; 

13. skrbi za popularizacijo pomena divjadi kot naravne vrednote s 
komuniciranjem z javnostjo; 

14. izdaja in sodeluje pri izdaji strokovne literature s področja divjadi in 
lovstva; 

15.opravlja druge naloge s tega področja v soglasju z ustanoviteljem; 

21. člen 
(naloge lovskih organizacij) 

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo naslednje 
naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo: 
1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter 

ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad; 
2. izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi; 
3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva 

divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled; 
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi; 
5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po 

določeni metodologiji monitoringa; 
6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na 

divjadi; 
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi; 
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč; 
9. skrb za usposabljanje lovcev/lovk; 
10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo; 
11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba; 
12. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in 

lovstvom; 
13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno; 
14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in 

sesalcev, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave; 
15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev, v skladu s 
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predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa 
ta zakon. 

(2) Upravljavci v loviščih s posebnim namenom poleg nalog iz prvega odstavka 
tega člena opravljajo še naslednje naloge kot naloge javne službe: 
1. podajanje predlogov in sodelovanje pri izpopolnjevanju novih metod 

monitoringa in oblikovanju načinov sonaravnega upravljanja z divjadjo; 
2. zagotavljanje praktičnega usposabljanja s področja upravljanja populacij 

divjadi in lovstva; 
3. ponovno naseljevanje iztrebljenih ter dodajanje redkih in ogroženih 

avtohtonih vrst divjadi ter vzpostavljanje primernega življenjskega okolja 
zanje; 

4. sodelovanje pri podajanju predlogov raziskovalnih nalog in znanstveno - 
' raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom; 
5. sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih 

območij; 
6. druge naloge s področja varstva narave, ki jih določi vlada v skladu z 

zakonom. 

(3) Zveza opravlja naslednje naloge v javnem interesu: 
1. organiziranje izpitov za lovce/lovke in lovske čuvaje/lovske čuvajke na 

podlagi skupno pripravljenih programov z Zavodom in pedagoškimi 
ustanovami; 

2. usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev/lovk ter komuniciranje 
z lastniki zemljišč in javnostjo; 

3. izdajanje strokovne literature s področja divjadi in lovstva; 
4. skrb za razvoj lovske kinologije; 
5. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in 

lovstvom; 
6. izdaja lovskih izkaznic; 
7. opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi 

in lovstva, ki jih določi zakon. 

(4) Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v 
sodelovanju z Zavodom opravljajo v javnem interesu letne preglede odstrela in 
izgub za presojo pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi. 

22. člen 
0'avno pooblastilo) 

Kot javno pooblastilo opravljajo posamezne naloge: 
- Zavod naloge iz 2., 7., 9., 10. in 12. alinee 20. člena, prvega in tretjega odstavka 

30. člena ter drugega odstavka 35. člena; 
- upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim namenom naloge iz 3. in 12. alinee 

prvega;odstavka 21. člena; 
- Zveza naloge iz 1., 2. in 6. alinee Jtretjega odstavka 21. člena. 
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23. člen 
(financiranje) 

(1) Naloge iz 20. in 21. člena se financirajo glede na njihov obseg, zahtevnost in 
intenzivnost, in sicer: 
- naloge, ki jih v okviru javne gozdarske službe s področja divjadi in lovstva 

opravlja Zavod, iz proračuna Republike Slovenije; 
- naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih s posebnim namenom, iz proračuna 

Republike Slovenije, iz dohodka od divjadi ter iz dohodka od poslovanja lovišča s 
posebnim namenom; 

- naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih iz dohodka od divjadi ter iz dohodka 
od poslovanja lovišč; 

- naloge, ki jih opravlja Zveza, iz prispevkov upravljavcev lovišč in drugih virov; 
. - naloge, ki jih opravljajo območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s 

posebnim namenom iz prispevkov upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 
namenom v lovsko upravljavskem območju. 

(2) Minister/ministrica na predlog Zavoda predpiše merila za finančno ovrednotenje 
nalog iz 21. člena. 

V. DEL š 

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 

24. člen 
(trajnostno gospodarjenje z divjadjo) 

(1) Z divjadjo v loviščih s posebnim namenom trajnostno gospodarita Zavod 
oziroma javni zavod Triglavski narodni park. Vlada določi upravljavca lovišča s 
posebnim namenom z aktom o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom. 

(2) Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na 
podlagi javnega razpisa. 

25. člen 
(koncesija in njeno trajanje) 

(1) Koncedent je Republika Slovenije, njegove funkcije pa v imenu in za račun 
Republike Slovenije opravlja Vlada. 

(2) Koncesionar je lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo. 

(3) Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 20 let. 

(4) Koncesionar ne more oddati lovišča v najem ali podnajem, lahko pa tretjim osebam 
odda izvedbo posameznih ukrepov in nalog. 

4. december2003 17 poročevalec, št. 103 



26. člen 
(prednost pri izbiri koncesionarja) 

Pri podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena tega zakona se upošteva 
naslednji prednostni vrstni red: 

1. lovska organizacija, ki je do javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena 
tega zakona v skladu s predpisi in načrti strokovno ustrezno upravljala z 
loviščem, 
2. lovska organizacija, katere večji del članov so lastniki zemljišč in gozdov 
na območju lovišča oziroma katere večji del članov ima stalno bivališče na 
območju lovišča, 

' 3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega upravljavca. 

27. člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in 
koncesionar s koncesijsko pogodbo. 

(2) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti: 
- predmet koncesije 
- natančno opredelitev lovišča, za katerega je bila koncesija podeljena, 
- pričetek in čas trajanja koncesije, 
- obseg in dinamiko ukrepov v populacijah divjadi in v njihovem življenjskem 

okolju, 
- obseg nalog in ukrepov, ki se opravljajo v javnem interesu, 
- višino, način in dinamiko plačila za podeljeno koncesijo, 
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije, 
- dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se 

nanašajo na predmet koncesije, 
- pravice in druge dolžnosti koncesionarja, 
- način nadzora izvajanja koncesijske pogodbe, 
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 

neizvajanjem koncesije, 
- pogodbene sankcije za neizvajanje koncesije, 
- razmerja ob nastopu višje sile, 
- način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe, 
- razloge za prenehanje pogodbe, 
- obveznosti koncedenta, 
- druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja, 
- pravno varstvo. 
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28. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom, 
- z odvzemom koncesije, 
- z razdrtjem konces ije. 

(2) Koncesijo odvzame koncedent z upravno odločbo na predlog lovske inšpekcije, 
če koncesionar ne izvaja koncesije skladno s pogoji koncesijske pogodbe. 

(3) Koncesija se razdre le na podlagi sporazuma med koncedentom in 
koncesionarjem. Koncesionar opravlja koncesijo do izbora novega koncesionarja. 

(4) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobno uredijo s koncesijsko 
pogodbo. 

29. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Zavezanec za plačilo koncesijske dajatve je koncesionar. 

(2) Koncesijska dajatev se za posamezno lovišče izračunava letno. 

(3) Osnova za izračun koncesijske dajatve je letni načrt odvzema posameznih vrst 
divjadi za lovišče, pri čemer se upošteva realiziran odstrel, izplačana škoda po divjadi, 
opravljena biotehnična in biomeliorativna dela. 

(4) Škode po divjadi koncesionar dokaže z izplačanimi poravnavami. Vrednost 
opravljenih biotehničnih in biomeliorativnih del ter vrednost prihodka od prodanega 
mesa divjačine normativno določi Zavod. 

(5) Koncesijska dajatev za posamezno lovišče ne sme biti manjša od 10 odstotkov in 
ne višja od 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine. 

(6) Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

(7) Iz zbrane koncesijske dajatve se oblikuje posebni sklad, ki je namenjen za plačilo 
obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po divjadi. 

Način delitve sredstev iz sklada pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije. 
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VI. DEL 

OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE DIVJADI 

30. člen 
(soglasje za posege v okolje divjadi) 

(1) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se 
izdela presoja življenjskih možnosti divjadi, ki jo opravi Zavod, pri čemer z mnenji 
sodelujejo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom, str okovno-znanstvene 
in naravovarstvene ustanove območna enota kmetijsko gozdarske zbornice in 
lokalne skupnosti, če se s presojo vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi ti posegi 
bistveno poslabšali življenjske možnosti divjadi, jih je potrebno omejiti ali opustiti v 
celoti. 

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so zlasti posegi, ki: 
- ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi, 
- zmanjšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo mladičev, 
- spreminjajo naravni življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira, 
- preprečujejo stike med populacijami divjadi ali neposredno ogrožajo življenje 

divjadi. 

(3) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremeni življenjske razmere divjadi izda 
soglasje Zavod po predhodni pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oz. lovišča s 
posebnim namenom. 

(4) Minister/ministrica, v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnirn/pristojno za 
varstvo narave, s predpisom podrobneje določi merila za posege v prostor, ki bi 
lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi. 

VI. 1. Splošne usmeritve, ukrepi in omejitve pri posegih v okolje divjadi 

31. člen 
(gozd in gozdni prostor) 

(1) Območni gozdnogospodarski načrti morajo vsebovati iz dolgoročnega načrta 
lovsko upravljavskih območij povzeta določila o upoštevanju življenjskih zahtev 
divjadi pri gospodarjenju z gozdovi in določila ter obseg in lokacijo prednostnih 
površin za divjad. Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot pa morajo 
podrobno opredeliti, kje, kaj in kako je potrebno varovati za obstoj divjadi. 

(2) Pri vseh gozdnih delih je obvezno upoštevati letni življenjski ritem divjadi in 
življenjske zahteve divjadi ter z deli v gozd tako posegati, da bodo ta ritem in 
zahteve v čim manjši meri prizadeti. Prepovedana so dela v gozdu, ki bi ovirala ali 
preprečevala nemoten potek reprodukcije katere faze so: svatovanje, poleganje, 
valjenje in vzreja mladičev. 

(3) Gozdne ceste in vlake ni dovoljeno graditi preko rastišč, gnezdišč, območij 
brlogov, zimovališč in pasišč divjadi. Trasa teh prometnic mora biti najmanj 100 m 
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oddaljena od mest v gozdu, posebej pomembnih za obstoj in prehrano divjadi. 

(4) Pri sečnji in spravilu ni dovoljeno z vejami zametavatnn z vlačenjem poškodovati 
kaluž, vodnih kalov in izvirov ter s travo poraslih površin v gozdu. V kolikor se pri 
gozdnih delih temu ni moč izogniti, se mora po opravljenem delu vzpostaviti prvotno 
stanje. 

(5) Pri gospodarjenju z gozdom je potrebno ohranjati plodonosno, košato in votlo 
drevje ter določen delež odmrlih suhih dreves različnih debelinskih stopenj. 

(6) Pogozdovanje travnih površin, jas in lazov v gozdu je prepovedano, razen če je 
takšna sadnja predpisana :z gozdno gojitvenim načrtom. 

32. člen 
(kmetijska zemljišča) 

(1) Pri rabi kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve iz načrtov za upravljanje z 
divjadjo. 

(2) Fitosanitarna sredstva za varstvo kmetijskih kultur se smejo uporabljati samo v 
skladu s predpisi o uporabi teh sredstev in na način, ki divjad najmanj ogroža. 

(3) Če se z uporabo fitosanrtarnih sredstev povzroči pogin ali obolelost divjadi, je 
povzročitelj za povzročeno š kodo odgovoren po splošnih predpisih o odškodninski 
odgovornosti. 

(4) Pri opravljanju kmetijskih del, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, je obvezno 
uporabljati preventivna sredsitva in načine dela za preprečevanje oziroma 
omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Republika Slovenija subvencionira 
nabavo teh sredstev, lastniki in drugi upravljavci zemljišč pa so sredstva dolžni 
uporabljati. 

(5) Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo 
poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic 
in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1.avgustom. 

(6) V kmetijski krajini si mora /astnik zemljišča oziroma izvajalec del prizadevati za 
ohranjanje oz. novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj eno 
desetino površine v prvotni zarasti. 

33. člen 
(regulacije vodotokov in osuševanja) 

(1) Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne odseke stare struge ter 
rastoče drevje in grmovje na nj ihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in 
grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge. 

(2) Z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno uničevati močvirij 
oziroma vlažnih biotopov. « 
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(3) Pri osuševanju zemljišč je treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem 
stanju. 

(4) V času gnezdenja ptic, med 1.marcem in 1.avgustom, je prepovedano sekati 
zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in praznili vodna zajetja. 

(5) Vodna korita oziroma odprta vodna zajetja, razen vodnih zajetij pitne vode za 
oskrbo prebivalstva, ki so obdana s strmimi stenami, morajo imeti na primernih 
mestih urejene izhode za divjad. 

34. člen 
(načrtovanje in gradnja prometnic) 

(1) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za 
divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi 
posameznih vrst divjadi. Kraje prehodov ugotovi Zavod v sodelovanju s strokovnim 
službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami. 

(2) Projekt izgradnje prometnice ne sme biti potrjen oziroma gradbeno dovoljenje ne 
sme biti izdano, dokler niso zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi iz 
prejšnjega odstavka. 

35. člen 
(varstvo divjadi pred nepotrebnim vzne mirjanjem) 

(1) Prepovedano je divjad vznemirjati v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, 
polegališčih, brlogih, zirriovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezovati v 
neugodnih vremenskih razmerah (poplave, hud mraz, zmrzal, visok sneg). Izjeme 
lahko dovoli minister zaradi znanstveno-raziskovalnih, izobraževalnih in podobnih 
potreb. 

(2) Poleti z napravami za letenje niso dovoljeni izven za ta namen odrejenih območij, 
ki jih določi minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno 
za varstvo narave in ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za promet. 

(3) Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Lastnik je odgovoren 
za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi. 

36. člen 
(posebni ukrepi za varstvo divjadi) 

(1) Za ohranitev populacij določene vrste divjadi lahko minister/ministrica predpiše 
posebne začasne ukrepe za varstvo divjadi oziroma določi območja mirnih con, 
habitatov in biokoridorjev na površinah, ki so pomembne zaradi: 
- ohranitve in nemotenega razvoja populacij ogroženih vrst divjadi; 
- povezave med posameznimi populacijami določenih vrst divjadi oziroma 

vzdrževanja njihove genske raznolikosti; 
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(2) Posebni ukrepi za varstvo divjadi so: 
- prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na določenem območju; 
- določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje. 

(3) Strokovne podlage za določitev posebnih začasnih ukrepov iz prvega odstavka 
izdela Zavod v sodelovanju z upravljavci ter strokovnimi in znanstvenimi ustanovami 
s področja kmetijstva, gozdarstva in varstva narave. 

(4) S posebnim ukrepom iz prvega odstavka se določijo omejitve in usmeritve pri 
lovu divjadi, rabi zemljišč in prostem gibanju ljudi v teh območjih ter čas trajanja 
posebnega ukrepa, ki ne sme biti daljši od dveh let. 

(5) Lastnik/lastnica, zakupnik/zakupnica ali drug/druga uporabnik/uporabnica 
zemljišča, ki mu je s predpisanimi ukrepi iz prvega odstavka pri gospodarskem 
izkoriščanju zemljišča povzročena škoda, ki presega splošne naravovarstvene 
omejitve, ima pravico do odškodnine po predpisih o razlastitvi nepremičnin. 

37. člen 
(ekocelice) 

(1) V načrtu za upravljanje z divjadjo se zaradi ohranitve zlasti divjadi in ogroženih 
prosto živečih vrst sesalcev in ptic predvidijo kraji in ukrepi za vzdrževanje in 
vzpostavljanje ekocelic. 

(2) Upravljavec je dolžan v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja 
vzpostaviti ekocelice na lastnih zemljiščih, v soglasju z lastnikom oziroma 
uporabnikom pa tudi na drugih zemljiščih. 

VII. DEL 

DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 
DIVJADJO 

38. člen 
(določitev divjadi) 

Vlada s predpisom določi vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo in so divjad 
ter njihove lovne dobe. 

39. člen 
(dela v življenjskem okolju divjadi) 

Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo zagotoviti: 
- vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za divjad; 
- urejanje vodnih virov in kaluž; 
- krmljenje divjadi; 
- dodajanje in naseljevanje divjadi; 
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- postavitev lovskih objektov; 
- druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi. 

40. člen 
(naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo) 

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje 
domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi se izvaja na osnovi načrtov lovsko 
upravljalskih območij ter v skladu s predpisi s področja veterinarstva in 
ohranjanja narave. 

41. člen 
(krmljenje divjadi) 

(1) Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na lokacijah, predvidenih 
z načrti lovsko upravljavskih območij. 

(2) Mrhovišča za krmljenje medveda je dovoljeno postaviti le na lokacijah 
predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij in drugih potrjenih dokumentov, ki 
opredeljujejo upravljanje s to vrsto divjadi. 

42. člen 
(poseg v populacije divjadi izven lovne dobe) 

(1) Poseg v populacije divjadi izven lovne dobe se izvede v naslednjih primerih: 
da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi 

ter drugih vrstah premoženja; 

zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali, zaradi drugih nujnih razlogov 
prevladovanja javnih koristi, ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave in zaradi 
koristnih posledic bistvenega pomena za okolje; 

zaradi raziskovanj in» izobraževanj, zaradi doseljevanja in ponovnega 
naseljevanja teh vrst; 

(2) Minister pristojen za lov dovoli poseg v populacije iz prejšnjega odstavka in določi 
pogoje in način poseganja. 

43. člen 
(opravljanje lova) 

(1) Divjad se lovi v skladu z določbami tega zakona, načeli lovske pravičnosti, 
z vrsti divjadi primernim lovskim orožjem in izstrelkom ter na način, ki ne sme: 
• ogrožati življenja ali zdravja ljudi; 
- divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu trpljenju; 
- povzročati škode lastnikom zemljišč. 
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(2) Minister predpiše vrste, moč lovskega orožja, minimalno moč izstrelkov, s 
katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in način zasledovanja ranjene 
ali zastreljene živali s psom krvoslednikom. 

(3) S predpisom iz 38. člena tega zakona se določijo tudi vrste divjadi, ki se lahko 
lovijo s pastmi, ki omogočajo selektiven lov in niso pasti stopalke. 

(4) Določene vrste divjadi je dovoljeno loviti s ptico ujedo v skladu s predpisom o 
sokolarstvu, ki ga izda minister/ministrica. 

(5) Pri lovu se smejo uporabljati samo lovski psi. Pri lovu na malo poljsko 
divjad je obvezno uporabljati vsaj enega lovskega psa. 

(6) Odlov divjadi je dovoljen v znanstvenoraziskovalne in druge namene v 
širšem javnem interesu, na podlagi dovoljenja in pod pogoji, ki jih določi 
minister/ministrica. 

(7) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za odlov divjadi, ki je zašla v 
ograjene ne lovne površine. 

44. člen 
(prepovedi pri opravljanju lova) 

(1) Prepovedano je: 
1. loviti divjad v nasprotju z 38. členom in v nasprotju s pogoji iz drugega 

odstavka 42. člena tega zakona; 
2. loviti divjad na površinah, ki so izločene iz lovne površine lovišča; 
3. loviti divjad bližje kot 250 m od stanovanjskih, industrijskih in drugih 

objektov in 50 m od železniških prog ali javnih cest z izjemo gozdnih in 
poljskih cest ali poti; 

4. graditi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m 
od meja med posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom; 

5. loviti divjad na ograjenih ne lovnih površinah brez pisnega dovoljenja 
lastnika oziroma upravljavca; 

6. nastavljati divjadi strupene vabe; 
7. nastavljati divjadi, razen v primerih določenih s tem zakonom, pasti, zanke, 

mreže ali limanice; 
8. uporabljati pri lovu na divjad umetne vire svetlobe; 
9. uporabljati pri lovu orožje in naboje manjše moči, kot je predpisana; 
10. uporabljati pri lovu kratkocevno strelno orožje, razen za usmrtilni strel 

ranjene, bolne ali onemogle divjadi in za obrambo pri iskanju obstreljene 
nevarne divjadi; 

11. uporabljati pri lovu, razen pri odlovu žive divjadi, orožje na zračni ali plinski 
pritisk in avtomatsko orožje; 

12. uporabljati pri lovu polavtomatsko orožje, katerega nabojnik je mogoče 
napolniti z več kot dvema nabojema; 

13. uporabljati pri lovu v prosti naravi ali v lovnih oborah, lok ali lokostrel; 
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14. uporabljati pri lovu elektronske avdio pripomočke za posnemanje glasov 
divjadi, razen običajnih vabil in klicev, za vabljenje divjadi; 

15. uporabljati za vabo žive vabnike; 
16. loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov 

in drugih prevoznih sredstev; 
17. loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča, zveri ter polha; 
18. loviti divjad v primerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela; 
19. loviti divjad ob poplavah; 
20. odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od 

krmišča, razen na privabljalnih krmiščih, namenjenih lovu divjadi; 
21. uporabljati na tekmovanjih ali vajah v streljanju za tarčo žive živali; 
22. uporabljati pri učenju lovskega psa živo žival tako, da je med njima mogoč 

neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta; 
23. streljati v gnezda v vseh letnih časih; 
24. uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova; 
25. loviti divjad v drugih primerih, če tako določa zakon. 

(2) Minister/ministrica lahko zaradi spoštovanja ratificiranih mednarodnih 
pogodb ter v drugih utemeljenih primerih predpiše dodatne prepovedi pri lovu. 

(3) Minister/ministrica lahko z odločbo, izdano v soglasju z 
ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo narave, na določenem 
kraju in za določen čas izjemoma odpravi posamezne prepovedi iz prvega 
odstavka tega člena, če je to potrebno za znanstveno-raziskovalne namene 
oziroma v drugih posebej utemeljenih primerih. 

VII. 1. Kontrola in evidenca odstrela in izgub divjadi 

45. člen 
(ukrepi ob odstrelu divjadi, najdbi poginule divjadi in poseganju v populacije ali 

najdbah zavarovanih vrst velikih zveri) 

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno opremiti s posebno 
oznako v skladu z veterinarskimi predpisi. 

(2) Upravljavec je dolžan poskrbeti, da pooblaščeni predstavnik/predstavnica 
Zavoda še pred izkoženjem opravi ogled vsakega odvzetega medveda, volka 
ali risa, opravi vse predpisane meritve, odvzame potrebne vzorce in ugotovi, 
ali je bil odvzem opravljen v skladu z odločbo iz 42. člena tega zakona. 
Upravljavec mora o odvzemu najpozneje v 24-tih urah obvestiti območno 
združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki mora o 
odvzemu čimprej obvestiti vse druge upravičence za lov v lovsko 
upravljavskem območju. 

(3) Pooblaščeni predstavnik upravljavca si mora poginulo divjad in zavarovane 
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velike zveri po obvestilu o najdbi čimprej ogledati, poskušati ugotoviti vzrok 
smrti in ukrepati v skladu s četrtim odstavkom 46. člena. 

(4) Minister/ministrica predpiše način, vrsto in obliko označevanja divjadi po 
odstrelu. 

46. člen 
(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri) 

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za 
prevzem divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi. 

. (2) Upravljavec mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti izmero 
predpisanih podatkov, vpisati podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub. Za 
trofeje, ki jih ni moč posredovati komisiji lovsko upravljavskega območja, se izda tudi 
trofejni list. 

(3) Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst 
divjadi v rokih, določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati 
komisiji lovsko upravljavskega območja trofejne liste in materialne dokaze o 
opravljenem odstrelu in izgubah. 

(4) Minister/ministrica na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila 
za evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela 
in izgub v lovsko upravljavskem območju. 

47. člen 
(kontrola prometa z divjadjo) 

(1) Odstreljena oziroma najdena poginula divjad ali njeni deli, namenjeni prometu, 
mora biti opremljena z izvornim spričevalom, ki ga izda upravljavec. 

(2) Upravljavec mora prevzemniku oziroma kupcu odstreljene ali najdene divjadi ob 
prevzemu izročiti original izvornega spričevala, kopijo pa mora hraniti. 

(3) Minister/ministrica lahko določi omejitve pri izvozu trofej. 

(4) Preparator/preparatorka mora voditi evidenco o vseh v delo sprejetih osebkih 
divjadi, njihovih delih oziroma trofejah ter jih sme prevzeti v obdelavo le skupaj z 
izvornim spričevalom. Izvorno spričevalo mora preparator/preparatorka hraniti pri 
sebi do izročitve preparata. 

(5) Minister/ministrica predpiše vsebino in obliko izvornega spričevala in evidence, 
ki jo morajo voditi preparatorji. 
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VIII. DEL 

DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH 

48. člen 
(najdba žive divjadi) 

(1) Prepovedano je dotikanje, prenašanje ali prilaščanje najdenih osebkov vseh vrst 
divjadi ter razdiranje gnezd in pobiranje jajc pernate divjadi, razen v primerih, ko se 
jih lahko s prenosom na bližnje varno mesto v naravnem okolju zavaruje pred 
uničenjem. 

(2) Najditelj je dolžan čimprej prijaviti upravljavcu vsak primer najdbe onemogle ali 
. poškodovane divjadi, ogroženega mladiča ali gnezda, za vrste divjadi iz 42. člena pa 

se obvesti upravljavca in Zavod. 

(3) Minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico za varstvo narave lahko 
dovoli izjeme od prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če je to potrebno za 
vzrejo, raziskovalne in vzgojne namene ter v drugih utemeljenih primerih. 

49. člen 
(divjad v ujetništvu) 

(1) Divjadi ni dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez dovoljenja. 

(2) Če so zagotovljene predpisane bivalne razmere in oskrba lahko minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave, izjemoma dovoli zadržanje 
divjadi v ujetništvu v času zdravljenja, rehabilitacije divjadi ter v drugih 
primerih, ko je to potrebno zaradi varstva divjadi. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je v skladu z načrti za upravljanje z 
divjadjo dovoljeno zadrževanje male poljske divjadi v ujetništvu z namenom 
vzreje za doseljevanje v naravo. Vrste male poljske divjadi, bivalne razmere in 
način oskrbe pri njihovi vzreji predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za ohranjanje narave. 

50. člen 
(divjad v oborah) 

(1) Glede na velikost in namen se obore za divjad delijo na: 
obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 ha; 
obore s posebnim namenom, s površino manjšo od 30 ha, ki so namenjene 

preučevanju, karanteni in vzreji divjadi za izpuščanje v prosto naravo in podobno; 
lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je 

poudarjena lovna funkcija, ter merijo najmanj 200 ha. 

(2) Za postavitev vseh obor iz prvega odstavka tega člena je potrebno pridobiti 
dovoljenje, ki ga izda minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico, 
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pristojnim/pristojno za varstvo narave. Predpis o pogojih za postavitev obore izda 
minister/ministrica, pristojen/pristojna za varstvo narave, v soglasju z 
ministrom/ministrico. 

(3) Obore za rejo divjadi in obore s posebnim namenom so izločene iz lovne 
površine ter zanje ne veljajo določbe tega zakona glede načrtovanja in upravljanja z 
divjadjo. Lovne obore so posebna enota v lovišču s posebnim namenom ter se 
upravljanje z divjadjo v njih načrtuje ločeno. 

(4) V oborah ni dovoljeno zadrževati tistih tujerodnih vrst divjadi, ki bi lahko v 
primeru pobega iz obore spremenile genski sklad populacij domorodnih vrst divjadi. 
V oborah za rejo divjadi ni dovoljeno zadrževati domorodnih vrst divjadi. 

(5) Pred izpustom v oboro mora divjad prebiti določen čas v karanteni pod 
veterinarskim nadzorom. Zdravstveno stanje divjadi v oibori je potrebno ugotavljati 
najmanj enkrat letno. O poginu divjadi v obori mora lastnik/lastnica oziroma 
imetnik/imetnica obore takoj obvestiti pristojno veterinarsko službo. 

(6) Lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore je dolžan/dolžna nadzorovati in 
vzdrževati ograjo obore tako, da preprečuje prehod oziroma pobeg divjadi iz obore v 
naravo. Za škodo, ki jo povzroči iz obore pobegla divjad, je odgovoren 
lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore ne glede na krivdo. 

(7) O pobegu divjadi iz obore mora lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore 
takoj obvestiti Zavod, lovsko inšpekcijo in upravljavce lovišč in lovišč s posebnim 
namenom. Lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore mora pobeglo divjadi ujeti 
v osmih dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegla divjad šteje za 
prosto živečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča Zavod v 
skladu s strokovnimi usmeritvami iz načrtov lovsko upravljavskih območij in v 
dogovoru z upravljavci ter lovsko inšpekcijo. 

IX. DEL 

PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE OD IN NA DIVJADI 

51. člen 
(splošne določbe) 

Glede povzročitve in odgovornosti za škodo se uporabljajo določbe obligacijskega 
zakona v kolikor ta zakon ne določa drugače. 

52. člen 
(opredelitev škode) 

(1) Škoda na zdravju ljudi je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka in je 
vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu zaradi delovanja divjadi. 

(2) Škoda na premoženju je škoda, ki jo divjad povzroči s poškodovanjem, uničenjem ali 
zmanjšanjem vrednosti premičnih in nepremičnih stvari fizičnih in pravnih oseb (škoda 
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na kmetijskih in gozdnih zomljiščih, domačih živalih, gospodarskih in drugih objektih 
ipd). 

(3) Za škodo, ki jo je povzročila divjad v gozdu, ne šteje poškodovanje ali uničenje 
nasada rastišču neprimerne drevesne vrste, katere vnos miadja ni bil skladen z gozdno 
gojitvenim načrtom ali objedanje mladja v sestojih, ki niso v obdobju pomlajevanja. 

(4) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali, šteje zmanjšanje ali izguba 
vrednosti poškodovane ali pokončane domače živali. 

(5) Škoda povzročena z izvajanjem lova je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova 
povzročili lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 

(6) Škoda na divjadi je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim 
protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali 
povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, krči ali uničuje 
habitate, naravne prehode* (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi pomembne 
dejavnike. 

(7) Vlada predpiše natančnejše kriterije za opredelitev vrst škod iz predhodnih 
odstavkov tega člena ter metode in merila za ugotavljanje njihove višine. 

53. člen 
(preprečevanje škode) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način 
kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred 
nastankom škode. 

(2) Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na katerem je lovišče, so dolžni uporabljati 
ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča in izvajati druge 
predpisane ukrepe za preprečevanje škode po divjadi. 

(3) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, lahko oškodovanec od upravljavca lovišča zahteva izvedbo ustreznih 
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Minister predpiše vrste ukrepov in način 
zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov. 

(4) Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljavcu lovišča ali 
lovišča s posebnim namenom, zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira ali odstrani 
sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oziroma preprečuje izvajanje 
lova, namerno poškoduje ali odstrani lovske objekte oziroma ne ravna v skladu s 
prejšnjimi odstavki tega člena, nima pravice do povrnitve škode, ki jo povzroči divjad na 
teh površinah. 

(5) Upravljavec lovišča s posebnim namenom ali lovišča je dolžan obvestiti upravljavca 
javne ceste, ki vodi skozi lovišče, o krajih stalnih prehodov divjadi čez cesto zaradi 
postavitve ustreznega prometnega znaka. 
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54. člen 
(odgovornost za škodo od divjadi) 

(1) Za škodo, ki jo povzroči divjad iz 38. člena tega zakona v lovišču ali v lovišču s 
posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne 
glede na krivdo (objektivna odgovornost). 

(2) Za škodo, ki jo povzroči jelenjad ali divji prašiči v obmejnih loviščih ali 
loviščih s posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja 
upravljavec. Za škodo, ki presega 50 odstotkov letnega prihodka od prodane 
divjačine v primeru, da je upravljavec izpolnil letni načrt lovišča oziroma lovišča 

- s posebnim namenom, odgovarja Republika Slovenija. Potrebna sredstva za plač 
ilo teh škod zagotavlja ministrstvo, pristojno za divjad. 

(3) Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah iz 10. člena tega zakona od 
divjadi ali zaradi lova, je odgovoren upravljavec, če je nastala po njegovi krivdi 
(krivdna odgovornost). 

(4) Za škodo na divjadi, povzročeno na način iz 9. odstavka 52. člena tega 
zakona, je odgovoren tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna 
odgovornost). 

(5) Za škodo na divjadi in na vozilu, ki jo povzroči trk divjadi in premikajočega se 
vozila odgovarja: 

voznik vozila, v kolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu s predpisi, 
upravljavec lovišča, v kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj 

upravljavca, 
upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, v kolikor sta 

oba storila vse potrebno, da do škode ne bi prišlo. 

(6) Za škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim orožjem, odgovarja 
upravljavec, ne glede na krivdo (objektivna odgovornost). Za ostalo škodo 
nastalo pri izvrševanju lova in upravljanja z loviščem ali loviščem s posebnim 
namenom, ima oškodovanec pravico neposredno uveljavljati škodo od 
povzročitelja. Za izplačano odškodnino veljajo določila o odgovornosti 
delodajalcev po obligacijskem zakonu. 

55. člen 
(višina odškodnine) 

(1) Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo na kmetijskih in gozdnih 
kulturah, povzročeno od divjadi: 
- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te kulture ni mogoče nadomestiti z 
drugo, v vrednosti za območje in kulturo doseženega pridelka, obračunanega po tržni 
odkupni ceni iz preteklega leta, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije z 
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revalorizacijo v višini letne inflacije; 
za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko je uničeno kulturo še v istem 

letu mogoče nadomestiti z drugo, v višini vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih 
za osnovanje nove kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno in novo 
kulturo; 

za pokončano domačo žival v višini cene enakovredne domače živali, 
povečano za stroške zaradi nakupa živali; 

za poškodovano domačo žival v višini stroškov zdravljenja, povečano za 
višino izgube zaradi izpada ali odloga vzrejnega cilja; 

za ostale vrste škode, ki jih ureja ta zakon, v višini, ki jo oceni izvedenec z 
ustreznega področja. 

(2) Višina odškodnine na divjadi s protipravnim lovom se določi po ceniku, ki ga 
predpiše minister. 

56. člen 
(uveljavljanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah od upravljavca) 

(1) Oškodovanec je dolžan škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od 
dneva, koje škodo opazil, pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca, katerega osebne 
podatke in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec javno objavi na krajevno 
običajen način., 

(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca v osmih dneh po pisni prijavi 
škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec 
pisno prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje ministrstvo 
za dobo pet let. 

(3) Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, sestavljajo 
predsednik/predsednica ali njegov namestnik/njegova namestnica, ter dva člana/dve 
članici ali njuna/njuni namestnika/namestnici. En član/članica komisije in 
njegov/njegova namestnik/namestnica sta usposobljena za kmetijsko stroko, 
drugi/druga član/članica komisije in njegov/njegova namestnik/namestnica pa za 
gozdarsko in lovsko stroko. Komisija zaseda v tričlanski sestavi in odloča z večino 
glasov. V delu komisije sodeluje tudi lovski/lovska inšpektor/inšpektorica brez 
pravice glasovanja. 

(4) Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled najpozneje v petnajstih dneh 
od prijave, poizkusita oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu 
odškodnine. 

(5) Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo 
zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata vložiti najkasneje v 
treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni 
vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 
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57. člen 
(uveljavljanje ostalih škod od upravljavca) 

Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju'odškodninskih zahtevkov. 

58. člen 
(uveljavljanje škode od Republike Slovenije) 

(1) Škodo, za katero je odgovorna Republika Slovenija, prijavi oškodovanec v roku 
treh dni s pisno prijavo pooblaščencu, ki ga minister/ministrica določi z odločbo. 

(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec v osmih dneh po pisni prijavi škode na 
podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno 

. prijavo škode ministrstvu. 

(3) Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, lahko s tožbo zahteva, da 
o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od 
dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne 
prijave v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 

59. člen 
(uveljavljanje ostalih škod od Republike Slovenije; 

Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju škod. Oškodovanec * 
pošlje zahtevo za odškodnino Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

X. DEL 

LOVSKO UDEJSTVOVANJE 

60. člen 
(pravica udejstvovanja v lovu) 

(1) Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan/državljanka Republike Slovenije ali 
tuji/tuja državljan/državljanka s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: lovec/lovka), ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je 
zaposlen/zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Kdor nima lovskega izpita, sme 
loviti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je 
zaposlen/zaposlena v lovišču s posebnim namenom. 

(2) Lovec/lovka se lahko udejstvuje v lovu pod pogoji, ki so določeni s tem zakonom. 

(3) Tuji državljani/tuje državljanke, ki nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, 
lahko lovijo kot lovski gosti/gostje, ki si pravico udejstvovanja v lovu pridobijo od 
upravljavca. Lovskim gostom mora upravljavec zagotoviti strokovno spremstvo. 

(4) Za kršitev določil tega zakona, ki jih pri lovu storijo osebe iz prejšnjega odstavka, 
je poleg teh oseb odgovoren upravljavec, v katerem se lovsko udejstvujejo. 
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61. člen 
(lovski izpit) 

(1) Opravljanje lovskih izpitov organizira Zveza. Lovski izpit opravljajo 
kandidati/kandidatke pred izpitnimi komisijami, ki jih imenuje 
minister/ministrica. 

(2) Kandidati/kandidatke za lovski izpit so lovski/lovske pripravniki/pripravnice, 
ki so pod vodstvom mentorja/mentorice v lovišču ali v lovišču s posebnim 
namenom opravili pripravniško dobo v trajanju najmanj enega leta ter 
obiskovali tečaj usposabljanja, za katerega so program skupaj pripravili Zveza, 
Zavod in pedagoške ustanove. 

(3) Lovski izpit obsega praktični in teoretični del ter je javen. Pogoj za 
opravljanje teoretičnega dela je uspešno opravljeni praktični del izpita. 

(4) V primeru, da kandidat/kandidatka lovskega izpita prvič ne opravi, ga lahko 
ponavlja še dvakrat Med posameznim opravljanjem izpita mora preteči 
najmanj šest mesecev. 

(5) O uspešno opravljenem lovskem izpitu izda izpitna komisija 
kandidatu/kandidatki spričevalo o opravljenem lovskem izpitu na obrazcu, ki 
ga izda minister/ministrica. Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu je 
dokument, ki dokazuje upravičenost do pridobitve lovske izkaznice. 

(6) Osebam, ki so na srednji gozdarski šoli ali na visoki strokovni šoli oziroma 
univerzi uspešno opravile izpit s področja biologija in ekologija prosto živečih 
živali, patologija divjadi ali lovstvo, ni potrebno opravljati teoretičnega dela 
lovskega izpita, morajo pa opraviti praktični del izpita v lovišču oz. lovišču s 
posebnim namenom v trajanju najmanj šest mesecev. Na podlagi potrdila o 
opravljenem izpitu iz navedenih področij ter potrdila upravljavca o opravljenem 
praktičnem delu izpita se osebi izda spričevalo o opravljenem lovskem izpitu, 
na obrazcu, ki ga izda minister. 

(7) Minister predpiše podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita. 

62. člen 
(lovska izkaznica) 

(1) Oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje, ima pravico do pridobitve 
lovske izkaznice. Pravico pridobitve lovske izkaznice ima tudi oseba, ki izpolnjuje s 
tem zakonom določene pogoje pa ni član/članica lovske družine oziroma 
delavec/delavka upravljavca lovišč s posebnimi nameni. 

(2) Lovec/lovka mora imeti pri sebi veljavno lovsko izkaznico ali izkaznico lovskega 
čuvaja in jo na zahtevo organov notranjih zadev, lovskih čuvajev ali lovske inšpekcije 
pokazati. 
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(3) Lovske izkaznice za svoje člane/članice izdaja Zveza, njihovo veljavnost letno 
podaljšuje upravljavec lovišča. Veljavnost lovske izkaznice lahko izdajatelj na 
predlog upravljavca lovišča prekliče oziroma le-ta lovsko izkaznico odvzame v 
skladu z določili tega zakona. 

(4) Lovska izkaznica mora vsebovati fotografijo imetnika/imetnice, njegove/njene 
osebne podatke, datum veljavnosti in žig izdajatelja. Lovska izkaznica je veljavna do 
konca koledarskega leta, ne glede na to, v katerem mesecu je bila izdana. 

63. člen 
(odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice) 

(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi, ki: 
ni dopolnila 18 let starosti; 

je duševno zbolela in je pod skrbništvom; 
ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim 

dokumentom dokazala, da je s šolanjem in dodatnim praktičnim usposabljanjem 
pridobila znanje, ki po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu izpitu; 

je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v zvezi z lovskim 
udejstvovanjem, 

je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov; 

je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, 
zaščite živali in zlorabe orožje; 

(2) Lovcu/lovki, ki mu je dokazano katero od dejanj iz 4. do 6. alinee prvega 
odstavka tega člena, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice. 

(3) Če prosilec/prosilka ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice tri leta zapored, 
mora ob zaprositi za podaljšanje lovske izkaznice priložiti potrdilo iz kazenske 
evidence. 

XI. DEL 

ORGANIZIRANOST LOVSTVA 

64. člen 
(vrste lovskih organizacij) 

Lovske organizacije so lovske družine, Lovska zveza Slovenije, lovišča s posebnim 
namenom, javni zavodi ter območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s 
posebnim namenom združenih v lovsko upravljavskem območju (v nadaljevanju 
območno združenje upravljavcev). 
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65. člen 
(lovska družina) 

(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki*se ustanovi, deluje in 
preneha obstajati po predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. Člani 
/članice društva so lahko lovci/lovke in posamezniki/posameznice, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji ter je njihov interes povezan z divjadjo in lovstvom. 

(2) Najkasneje v treh letih od včlanitve je potrebno opraviti lovski izpit, sicer članstvo 
v lovski družini preneha. 

(3) Lovska družina, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo iz 25. člena tega zakona, 
deluje tudi v javnem interesu. 

(4) Lovska družina, ki je koncesionar, lahko v svojem temeljnem aktu omeji sprejem 
novih članov, če lovna površina na enega člana/članico ne dosega v: 

nižinskem lovišču 50 ha; 
sredogorskem lovišču 100 ha; 
visokogorskem loviščul 50 ha. 

(5) Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka, mora lovska družina sprejeti v 
članstvo kandidata/kandidatko, ki ima na področju lovišča prijavljeno kot osnovno 
kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali je lastnik/lastnica vsaj 15 ha gozdnih ali 
kmetijskih zemljišč. 

(6) Pri sprejemu v članstvo lovska družina novim članom/članicam ne sme 
zaračunavati pristopnine ali podobnih dajatev. Novo sprejeti člani/članice imajo 
enake pravice in dolžnosti, kot vsi drugi člani/članice lovske družine. 

(7) Lovska družina preneha obstajati; 
če se ji zaradi kršitev koncesijske pogodbe odvzame koncesija, 
če krši predpise s področja varstva narave, zaščite živali in orožja, 
v drugih z zakonom določenih primerih. 

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje 
upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave . 

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse 
obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju 
upravljavcev oz. Zvezi. 

(10) Lovska družina pokriva stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo in 
svojega poslovanja s članarinami, prispevki članov/članic, prodajo divjačine, s 
prihodki od izvajanja javnih pooblastil, prispevki sponzorjev in z drugimi viri. 

66. člen 
(Lovska zveza Slovenije) 

(1) Lovska zveza Slovenije je zveza vseh lovskih družin, ki deluje tudi v javnem 
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interesu. 

(2) V skladu s temeljnim aktom Zveze so lahko njeni člani tudi druga društva, katerih 
dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom nđrave. 

(3) Zveza sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na 
lovstvo in upravljanje z divjadjo. Poleg nalog, ki jih opravlja v javnem interesu lahko 
Zveza določi v svojem temeljnem aktu tudi druge naloge s področja lovstva. 

(4) Zveza pokriva stroške delovanja s članarinami, prispevki članov/članic, s prihodki 
od izvajanja javnih pooblastil, prispevki sponzorjev in z drugimi viri. 

67. člen 
(območno združenje upravljavcev) 

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem 
območju se morajo zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog pri 
upravljanju z divjadjo združiti v območno združenje upravljavcev lovišč in 
lovišč s posebnim namenom. 

(2) Organa območnega združenja sta zbor upravljavcev, kjer so enakovredno 
zastopani predstavniki vseh upravljavcev in izvršilni organ. Izvršilni organ 
Izvoli zbor upravljavcev. 

(3) Izvršilni organ je sestavljen iz devetih članov/članic, ki se izvolijo glede na 
strokovne kriterije in proporcionalno glede na površino lovišča v lovsko 
upravljavskem območju. Mandat članov/članic v izvršilnem organu je petleten. 

(4) Temeljne pristojnosti Izvršilnega organa območnega združenja 
upravljavcev so: 

urejati stvari strokovne in upravljavske narave članic združenja v 
povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu in za njihov račun; 

usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov 
in Zavoda ter do Zveze; 

organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti 
izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju z Zavodom; 

pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih; 
ostale naloge, ki jih sprejme zbor upravljalcev iz drugega odstavka tega 

člena. 

(5) Območno združenje upravljavcev pokriva stroške delovanja s prispevki 
članov, prispevki sponzorjev in z drugimi viri. 

68. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

(1) Lovišča s posebnim namenom v Republiki Sloveniji so: Triglav Bled, Kozorog 
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Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas, Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, 
Snežnik Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrh. 

69. člen 

(javni zavodi) 

(1) Javni zavodi za upravljanje z divjadjo so Zavod za gozdove Slovenije in drugi 
zavodi, ki upravljajo z lovišči s posebnim pomenom in delujejo v javnem interesu. 

(2) Javni zavodi sodelujejo z drugimi lovskimi organizacijami, državnimi organi in 
strokovnimi organi ter organizacijami v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in 
upravljanje z divjadjo ter drugih zadevah, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi. 

XII. DEL 

LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA 

70. člen 
(organizacija in naloge službe) 

(1) Upravljavec je dolžan zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča oziroma 
lovišča s posebnim namenom z organiziranjem lovsko čuvajske službe. 

(2) Temeljne naloge lovsko čuvajske službe v lovišču s posebnim namenom oziroma 
lovišču so: 

terenski nadzor nad spoštovanjem določil iz četrtega, petega in šestega 
odstavka 32. člena, drugega in četrtega odstavka 33. člena, prvega in četrtega 
odstavka 35. člena, prvega odstavka 41. člena, prvega odstavka 42. člena, prvega in 
drugega odstavka 44. člena, prvega odstavka 45. člena, prvega odstavka 46. člena, 
prvega odstavka 48. člena, prvega odstavka 49. člena, drugega in tretjega odstavka 
60. člena ter drugega odstavka 62. člena tega zakona; 

tekoče obveščanje koncesionarja, lovske inšpekcije in Zavoda o opažanjih v 
zvezi z divjadjo in dogajanjem v okolju divjadi; 

pomoč pri opravljanju sistematičnih opazovanj in pri zbiranju različnih 
podatkov o divjadi, njenem okolju in njunih medsebojnih odnosih; 

pomoč pri opravljanju biotehničnih del v življenjskem okolju divjadi, krmljenju 
divjadi, strokovno pravilnem opravljanju lova in drugih ukrepov v skladu s 
koncesijsko pogodbo; 

pomoč pri delih za preprečevanje in zniževanje škod od divjadi; 
opravljanje odstrela v skladu z odločbo iz drugega odstavka 42.člena; 
sodelovanje z lovsko inšpekcijo in Zavodom. 

(3) Minister/ministrica izda podrobnejša navodila o organizaciji lovsko - čuvajske 
službe v loviščih in loviščih s posebnim namenom. 
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71. člen 
(lovsko-čuvajski izpit) 

(1) K lovsko-čuvajskemu izpitu lahko pristopi lovec/lovka, ki ima opravljen lovski izpit 
in orožni list. 

(2) Izpit za lovskega čuvaja/lovsko čuvajko obsega pisni, ustni in praktični del, ki se 
opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister/ministrica. Komisijo sestavljajo 
predstavnik/predstavnica ministrstva, predstavnik/predstavnica ministrstva 
pristojnega za varstvo narave, predstavnik/predstavnica Zavoda, 
predstavnik/predstavnica pedagoške ustanove in predstavnik/predstavnica Zveze. 

(3) Lovski čuvaji/lovske čuvajke se morajo na stroške upravljavca permanentno 
. izobraževati. 

(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje za pristop kandidata k izpitu za lovskega 
čuvaja in vsebine posameznih delov izpita. 

72. člen 
(pogoji za opravljanje službe) 

(1) Lovski čuvaj/lovska čuvajka lahko postane polnoleten/polnoletna državljan 
/državljanka Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil/opravila izpit za 
lovskega čuvaja/lovsko čuvajko ter ima kot član/članica lovske organizacije triletno 
lovsko prakso. 

(2) Pred nastopom službe mora lovski čuvaj/lovska čuvajka predložiti spričevalo o 
opravljenem lovsko-čuvajskem izpitu in orožni list ter pred pristojnim upravnim 
organom podati izjavo, da bo svojo službo vestno in nepristransko 
opravljal/opravljala v skladu z zakonom, s čimer izpolnjuje pogoje za pridobitev 
lovsko čuvajske izkaznice in službenega znaka, ki ju izda pristojni upravni organ. 
Obliko izkaznice in znaka določi minister/ministrica, pristojen/pristojna za divjad in 
lovstvo. 

(3) Lovski čuvaj/lovska čuvajka je v času opravljanja službe lovišču ali lovišču s 
posebnim namenom uradna oseba. 

(4) Lovskega čuvaja/lovsko čuvajko pristojni upravni organ z odločbo razreši 
opravljanja lovsko-čuvajske službe, če je prekršil/prekršila določila tega zakona ali 
na njegovi podlagi izdanih predpisov. Predlog za razrešitev lahko pri pristojnem 
upravnem organu vloži lovska inšpekcija. 

73. člen 
(pooblastila lovskega čuvaja/lovske čuvajke) 

(1) Lovski čuvaj/lovska čuvajka je med opravljanjem svoje službe pooblaščen 
/pooblaščena da: 

osebe, ki so kršile ali nameravajo kršiti določila tega zakona ustaviti, preveriti 
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njihovo istovetnost ter o kršitvah obvesti upravljavca, lovskega inšpektorja, po 
potrebi pa tudi pristojni organ za notranje zadeve; 

osebam, ki se nahajajo z orožjem oziroma lovskimi pripravami v lovišču s 
posebnim namenom ali lovišču in nimajo pravice udejstvovanja v lovu, začasno 
odvzame orožje ali lovske priprave ter osebe privede in odvzete predmete izroči 
pristojnemu organu za notranje zadeve; 

v primerih, ko obstajajo razlogi za sum, da so dokazi o kršitvah določil tega 
zakona skriti v vozilih ali prtljagi, zahteva njihovo izročitev in obvesti pristojni organ 
za notranje zadeve; 

po nalogu Zavoda oziroma lovskega inšpektorja/lovske inšpektorice opravi 
odstrel divjadi, če ga ni opravil koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo; 

pri opravljanju lovsko-čuvajske službe nosi lovsko orožje v skladu s predpisi o 
orožju. Lovski čuvaj/lovska čuvajka sme lovsko orožje uporabiti v samoobrambi v 
skladu s predpisi. 

(2) V primerih, ko bi zaradi obveščanja pristojnega organa za notranje zadeve 
oziroma lovskega inšpektoija/lovske inšpektorice z odlašanjem takojšnjega 
ukrepanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi, je lovski čuvaj/lovska 
čuvajka pooblaščen ukrepati po lastnem preudarku. V takem primeru pa prevzame 
tudi odgovornost za umestnost storjenih ukrepov. 

XIII. DEL 

LOVSKA INŠPEKCIJA 

74. člen 

(1) Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
nadzorujejo lovski inšpektorji/lovske inšpektorice. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajanje določb tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo tudi inšpektorji/inšpektorice, 
pristojni/pristojne za ohranjanje narave, gozdarstvo in ribištvo. 

(3) Za lovskega inšpektorja/inšpektorico je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 
pogojev za delo v državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: ima visoko 
izobrazbo biotehniške ali biološke smeri, lovski izpit in najmanj pet let delovanja na 
področju lovstva. 

(4) Lovski inšpektor/lovska inšpektorica ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih 
predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti: 

nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb; 
predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v lovišču in lovišču s 

posebnim namenom; , 
pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne knjige in druge listine, ki 

se nanašajo na divjad in lovstvo; 
pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter kakovost opravljenih 

biotehničnih del 
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začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz 45. člena tega 
zakona; 

ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi; 

odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno dovoljenje; 
odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in 

na divjadi; 
zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi 

ulovljeno ali prilaščeno poginulo divjad ali njene dele (trofeje) ali druge nezakonito 
prilaščene proizvode iz lovišča ter sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena 
ta protipravna dejanja; 

pregledovati evidenčne knjige preparatorjev in strojarjev ter njihove prostore 
za shranjevanje divjadi ali njenih delov; 

pregledovati, če imajo odkupovala oziroma prodajalci divjačine predpisane 
dokumente; 

nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev/lovskih čuvajk; 
zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionarja, kadar je to potrebno; 
obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati njihovo 

intervencijo, če sam nima te pravice. 

XIV. DEL 

KAZENSKE DOLOČBE 

75. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
osebaali samostojni podjetnik posameznik: 

1. ki ne pridobi soglasja Zavoda za posege, ki lahko bistveno spremenijo 
življenjske razmere divjadi (tretji odstavek 30. člena); 
2. ki opravlja v gozdu dela, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten potek 
reprodukcije divjadi (drugi odstavek 31. člena); 
3. ki gradi ceste ali vlake preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, 
zimovališč ali pasišč divjadi (tretji odstavek 31. člena); 
4. ki pri sečnji in spravilu z vejami zametuje in z vlačenjem lesa poškoduje 
kaluže, vodne kale in izvire ter s travo porasle površine v gozdu oziroma po 
opravljenem delu ne vzpostavi prvotnega stanja (četrti odstavek 31. člena); 
5. ki uporablja kemična ali druga divjadi nevarna sredstva v nasprotju s 
priloženimi navodili (drugi odstavek 32. člena); 
6. ki ne uporablja preventivnih sredstev in načinov dela za preprečevanje 
in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih (četrti odstavek 32. člena); 
7. ki seka, požiga ali drugače uničuje žive meje, grmišča in s suho zarastjo 
porasle površine po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena); 
8. ki pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare struge 
ter rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja 
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nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. 
člena); 
9. ki z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč uničuje močvirja 
oziroma vlažne biotope (drugi odstavek 33. člena); 
10. ki pri osuševanjih zemljišč ne ohranja najmanj petine površine v 
prvotnem stanju (tretji odstavek 33. člena); 
11. ki v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, seka zarast po 
bregovih voda, čisti odvodne kanale ali prazni vodna zajetja (četrti odstavek 
33. člena); 
12. ki ne uredi izhodov za divjad pri odprtih, s strmimi stenami obdanih 
vodnih zajetjih ali vodnih koritih (peti odstavek 33. člena); 
13. ki pri gradnji z ograjo zavarovanih prometnic ne zagotovi prehodov za 
divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi 

• divjadi (prvi odstavek 34. člena); 
14. ki potrdi ali izda gradbeno dovoljenje za gradnjo prometnic, dokler niso 
zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi (drugi odstavek 34. člena); 
15. ki vznemirja divjad v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, 
polegališčih, brlogih, zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezuje 
v neugodnih vremenskih razmerah (prvi odstavek 35. člena); 
16. ki leti z napravami za letenje zunaj posebej za ta namen odrejenih 
območij (drugi odstavek 35. člena); 
17. ki nima pred prepariranjem divjadi pri sebi izvornega spričevala za vso 
divjad oziroma njene dele ali ne vodi predpisane evidence (četrti odstavek 47. 
člena); 
18. ki brez dovoljenja zadržuje divjad v ujetništvu (prvi odstavek 49. člena); 
19. ki kljub obvestilu ne postavi ustreznega prometnega znaka na krajih 
stalnih prehodov divjadi (peti odstavek 53. člena); 
20. ki osebi, ki ni upravičena do izdaje ali podaljšanja lovske izkaznice, izda 
ali podaljša lovsko izkaznico (prvi odstavek 63. člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika. 

(3) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik.". 

76. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje upravljavec, če: 
1. ne zagotavlja vseh del in nalog javne službe s področja varstva divjadi iz 1., 
2., 3., 5., 6., 7., 9. in 12. alinee prvega odstavka 21. člena oziroma vseh del in nalog 
iz 1. in 2. alinee drugega odstavka 21. člena; 
2. ne osnuje ekocelic v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja (drugi 
odstavek 37. člena); 
3. ne zagotavlja ukrepov skladno z načrti lovsko upravljavskih območij (39. 
člen); 
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4. brez posebnega dovoljenja ponovno naseljuje domorodne vrste divjadi (prvi 
odstavek 40. člena); 
5. naseljuje ali dodaja tujerodne vrste divjadi, razen fazana, v prosto naravno 
okolje (drugi odstavek 40. člena); 
6. dodaja domorodne vrste divjadi in fazana v nasprotju z načrti lovsko 
upravljavskih območij (tretji odstavek 40. člena); 
7. naseljuje ali dodaja nepregledano divjad brez dovoljenja pristojne 
veterinarske službe (četrti odstavek 40. člena); 
8. krmi divjad v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij ali krmi 
medveda na mrhovišču v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij in 
drugimi dokumenti, ki opredeljujejo upravljanje s to vrsto (41. člen); 
9. lovi divjad na skupinskih lovih v visokem snegu (18. alinea prvega odstavka 
44. člena); 
10. izkoži uplenjenega medveda, volka ali risa preden si ga ogleda pooblaščeni 
predstavnik zavoda ali če o uplenitvi pravočasno ne obvesti območnega združenja 
upravljavcev lovišč s posebnim namenom in lovišč (drugi odstavek 45. člena); 
11. si ne ogleda najdene poginule divjadi ali ne zbere predpisanih podatkov 
oziroma v primeru, da spada najdena mrtva divjad med vrste iz 42. člena o tem ne 
obvesti Zavoda (tretji odstavek 48. člena); 
12. ne prevzema odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi (prvi 
odstavek 46. člena); 
13. ob prevzemu odstreljene ali najdene poginule divjadi ne ugotavlja oziroma 
izmeri predpisanih podatkov in jih ne vpiše v evidenčno knjigo odstrela in izgub ali 
ob roku ne dostavlja predpisanih evidenčnih podatkov in materialnih dokazov 
komisiji lovsko upravljavskega območja (drugi in tretji odstavek 46. člena); 
14. ne izroča izvornih spričeval prevzemnikom oziroma kupcem divjadi (drugi 
odstavek 47. člena); 
15. • zadržuje divjad v oborah večjih od 30 ha ali brez dovoljenja pristojnega 
ministra (prvi in drugi odstavek 50. člena); 
16. si ne prizadeva preprečiti škode, ki jo povzroča divjad (prvi odstavek 53. 
člena); 
17. ne obvesti upravljavca ceste o krajih stalnih prehodov divjadi (četrti odstavek 
53. člena); 
18. do določenega roka ne objavi na krajevno običajen način pooblaščenca za 
škode (prvi odstavek 57. člena); 
19. si pooblaščenec za škode v osmih dneh ne ogleda nastale škode (drugi 
odstavek 57. člena); 
20. dovoli lov tujim lovskim gostom v nasprotju s postavljenimi pogoji in jim ne 
zagotavlja strokovnega spremstva (tretji odstavek 60. člena); 
21. ne zagotovi nadzora z organiziranjem lovsko čuvajske službe (prvi in drugi 
odstavek 70. člena). 

77. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
posameznik/posameznica, če: 
1. če brez nadzorstva izpušča psa ali mačko v prosto naravo (četrti odstavek 35. 
člena); 
2. pri lovu ogroža življenje ali zdravje ljudi (1. alinea prvega odstavka 43. člena); 

4. december 2003 43 poročevalec, št. 103 



3. pri lovu divjad pretirano vznemirja ali jo izpostavlja nepotrebnemu trpljenju, če 
uporablja pri vajah v streljanju za tarčo žive živali ali če uporablja pri učenju lovskega 
psa živo žival tako, da je med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega 
poškodujeta (2. alinea prvega odstavka 43. člena, 21. in 22. alinea prvega odstavka 
44. člena); 
4. pri lovu lastniku namerno prizadene škodo ali če brez dovoljenja lastnika ali 
upravljavca lovi na ograjenih površinah, ki so izločene iz lovišča (3. alinea prvega 
odstavka 43. člena in 5. alinea prvega odstavka 44. člena); 
5. lovi divjad z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati za lov ali krši predpise o 
vrsti lovskega orožja in minimalni moči izstrelkov, s katerimi je dovoljeno odstreljevati 
posamezne vrste divjadi (drugi odstavek 43. člena in 9., 10., 11., 12. in 13. alinea 
prvega odstavka 44. člena); 
6. pri lovu ne uporablja lovskih psov, ne poišče zastreljene divjadi s psom ali ne 
uporablja psov pri lovu na malo poljsko divjad in vodno perjad (četrti in peti odstavek 
43. člena); 
7. v tujem lovišču s posebnim namenom ali lovišču brez dovoljenja upravljavca 
išče ranjeno divjad po krvni sledi (peti odstavek 43. člena); 
8. na lovnih površinah lovi živo divjad, z izjemo fazanov in jerebic za 
prezimovanje, v lovke, s sredstvi za omamljanje ali na druge načine brez dovoljenja 
ministra, pristojnega za divjad in lovstvo ali če nastavlja divjadi, z izjemami iz tretjega 
odstavka 43. člena, kakršne koli pasti, zanke, mreže ali limanice (šesti odstavek 43. 
člena in 7. alinea prvega odstavka 44. člena); 
9. lovi divjad v nasprotju s pogoji iz 42. člena (1. alinea prvega odstavka 44. 
člena); 
10. lovi na površinah, ki izločene iz lovne površine lovišča ali če lovi bližje od 50 
m od stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov, železniških prog ali javnih cest z 
izjemo gozdnih in poljskih cest ali poti (2. in 3. alinea prvega odstavka 44. člena); 
11. gradi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m mej 
med posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom (4. alinea prvega odstavka 
44. člena); 
12. nastavlja divjadi strupene vabe (6. alinea prvega odstavka 44. člena); 
13. uporablja pri lovu na divjad kakršne koli umetne vire svetlobe (8. alinea 
prvega odstavka 44. člena); 
14. uporablja pri lovu za vabljenje divjadi elektronske avdio pripomočke za 
posnemanje glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev ali če uporablja za vabo 
žive vabnike (14. in 15. alinea prvega odstavka 44. člena); 
15. lovi divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov in 
drugih prevoznih sredstev (16. alinea prvega odstavka 44. člena); 
16. lovi divjad, razen divjega prašiča, lisice, zveri ter polha, ponoči (17. alinea 
prvega odstavka 44. člena); 
17. lovi divjad ob poplavah (19. alinea prvega odstavka 44. člena); 
18. odstreli parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od 
krmišča, razen na privabljalnih krmiščih (20. alinea prvega odstavka 44. člena); 
19. strelja v gnezda (23. alinea prvega odstavka 44. Člena); 
20. krši prepovedi iz drugega odstavka 44. člena; 
21. na kraju odstrela ne opremi velikih zveri in parkljaste divjadi s posebno 
oznako (prvi odstavek 45. člena); 
22. poseduje divjad, namenjeno prometu, njen del oziroma trofejo, pa nima 
izvornega spričevala (prvi odstavek 47. člena); 
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23. se brez dovoljenja ali tehtnega razloga dotika divjadi, jo prenaša ali si prilašča 
najdene osebke vseh vrst divjadi ali če pernati divjadi razdira gnezda aii pobira jajca 
(prvi odstavek 48. člena); 
24. ne javi upravljavcu najdbe onemogle ali poškodovane divjadi, ogroženega 
mladiča ali gnezda, za vrste iz 42. člena pa obvesti tudi zavod (drugi odstavek 48. 
člena); 
25. lovi divjad in pri sebi nima veljavne lovske ali lovsko čuvajske izkaznice (drugi 
odstavek 62. člena); 

XV. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

78. člen 
(določitev pravice upravljanja z gojitvenimi lovišči in lastninjenje družbenega 

premoženja nekaterih upravljavcev gojitvenih lovišč) 

(1) Podjetjema GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o., se z uveljavitvijo 
tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Fazan 
Beltinci oziroma gojitvenim loviščem Kozorog Kamnik in se prenese na Zavod 
kot novega upravljavca. 

(2) Premoženje podjetij GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o, z 
uveljavitvijo tega zakona postane last Republike Slovenije. Vlada to premoženje 
prenese v upravljanje Zavoda, ki prevzame tudi vse obveznosti podjetij GL Fazan 
Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik p.o. ter njune redno zaposlene. 

(3) GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik, p.o, se v roku 2 mesecev od 
uveljavitve tega zakona izbrišeta iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez 
likvidacije. Registrsko sodišče mora v navedenem roku izdati sklep o izbrisu. 

(4) Pravico do upravljanja z gojitvenim loviščem Triglav Bled ima še naprej javni 
zavod Triglavski narodni park. 

(5) Pravico do upravljanja z gojitveni lovišči Medved, Jelen, Pohorje in 
Prodi-Razor ima še naprej Zavod. 

(6) Lovski zvezi Slovenije se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenima loviščema Žitna gora in Ljubljanski vrh in se prenese na 
Zavod kot novega upravljavca. 

(7) Podjetju Snežnik, d.d. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenim loviščem Snežnik Kočevska Reka in se prenese na Zavod 
kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz 
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družbe Snežnik d.d., ki so opravljali delo v enoti lovstvo. 

(8) Podjetju Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o. se z uveljavitvijo tega 
zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim'loviščem Kompas Peskovci 
in se prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno 
število zaposlenih iz podjetja Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o.. 

(9) Premoženje, ki je last Lovske zveze Slovenije, družbe Snežnik, d.d. ter podjetja 
Kompas Peskovci d.o.o. in se nahaja na območju sedanjih gojitvenih lovišč iz 
predhodnih treh odstavkov tega člena, vlada lahko odkupi z neposredno 
pogodbo po pošteni tržni vrednosti oziroma po dogovoijeni pogodbeni 
vrednosti. Odkupi se lahko samo tisto premoženje, ki je vezano na dejavnost 
lovstva ali ki omogoča razvoj turizma in ostalih dejavnosti, ki so v javnem 
interesu. 

(10) Finančna sredstva za odkup premoženja dosedanjih upravljavcev gojitvenih 
lovišč pod pogoji iz tega člena se zagotovijo iz koncesnine od lovišč in prihodkov 
iz lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod, lahko pa tudi iz drugih 
virov, če tako določi Vlada. 

79. člen 
(ustanovitev lovsko upravljavskih območij, lovišč s posebnim namenom in 

lovišč) 

(1) Vlada ustanovi lovsko upravljavska območja in lovišča s posebnim 
namenom, oblikovana na podlagi dosedanjih gojitvenih lovišč, najpozneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vlada ustanovi lovišča s posebnim 
namenom na podlagi 7. člena tega zakona. 

(2) Vlada ustanovi lovišča najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

80. člen 
(upravljanje v loviščih s posebnim namenom in loviščih) 

(1) Do določitve lovišč s posebnim namenom iz prvega odstavka prejšnjega člena 
nadaljujejo z upravljanjem v dosedanjih gojitvenih loviščih Medved Kočevje, Jelen 
Snežnik, Pohorje, Prodi-Razor, Kočevska Reka, Kompas Gornji Petrovci, Triglav 
Bled, Kozorog Kamnik, Fazan Beltinci, Žitna gora in Ljubljanski vrh sedanji 
upravljavci. 

(2) Do določitve lovišč iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma do podelitve 
koncesije nadaljujejo z upravljanjem v loviščih dosedanji upravljavci. 

(3) Koncesija za upravljanje z divjadjo v loviščih se podeli najkasneje v treh mesecih 
po določitvi lovišč. 
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81. člen 
(dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij) 

(1) Dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij, sprejeti v skladu s 
Pravilnikom o vsebini lovskih načrtov območij (Uradni list RS, št 27/99, 39/00 
in 109/01), ostanejo v veljavi do oblikovanja novih lovsko upravljavskih 
območij. 

82. člen 
(podzakonski akti) 

(1) Minister/ministrica izda izvršilne predpise najpozneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določila 
veljavnih predpisov. 

83. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter o upravljanju lovišč ( Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86). 

84. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. seji, 25.11.2003 opravil drugo obravnavo 
predloga zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), EPA 995-III in sprejel amandmaje k: 1., 
4., 5., 6., 11., 13., 19., 20., 21., 24., 26., 41., 46., 47., 48., 52., 57., 64., 70., 71., 78.. 
81., 82. in k 84. členu dopolnjenega predloga zakona, ki so vključeni v predloženo 
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

, ZAKONA 0 VOLITVAH V DRŽAVNI ZDOR 

(ZVDZ-D) 

- prva obravnava - EPA 1065 - III 

POSLANCA 
Franc Pukšlč 
Dr. Jožef Bernlk 

Ljubljana, 28.11.2003 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 35/2002) vlagata podpisana poslanca v obravnavo in 
sprejem 

Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
volitvah v Državni zbor 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bosta sodelovala kot predlagatelja 
zakona. 

Predlagata Državnemu zboru Republike Slovenije, da se 
predlog Zakona obravnava in sprejme po rednem postopku. 

Franc Pukšič, l.r. 
Dr. Jožef Bernik, l.r. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Na podlagi določbe 80. člena Ustave RS, volilni sistem ureja 
zakon in sicer Zakon o volitvah v državni zbor (Ur.list RS št. 44/ 
92, 60/95,14/96 - odi. US, 67/97 - odi. US, 66/00, 70/00), ki je bil 
objavljen 12.9.1992. 

Zakon v sedmem členu določa, da ima pravico voliti in biti voljen 
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil osemnajst let in mu ni 
odvzeta poslovna sposobnost. Pravico voliti ima volivec v volilni 

enoti, v kateri ima stalno prebivališče. Zakon nikjer ne določa, kje 
ima državljan Republike Slovenije pravico biti voljen. Zakon po eni 
strani krajevno omejuje aktivno volilno pravico, pasivne volilne 
pravice pa ne. S tem je političnim strankam omogočeno, da 
kandidirajo kandidate v volilnih enotah, s katerimi ti nimajo nobene 
povezave. 

Veljavni zakon ima tudi nekatere pomanjkljivosti, ki otežujejo 
uresničevanje volilne pravice slovenskim državljanom s stalnim 
prebivališčem v tujini. Uresničevanje volilne pravice je mogoče 
olajšati z institutom uradne prazne glasovnice za glasovanje po 
pošti iz tujine in poenostavitvijo potrjevanja volilnih kart. 

Zakon je treba uskladiti tudi z odločbo Ustavnega sodišča št. U- 
I-353/96, Uradni list RS št. 67/97 (rok za upoštevanje prispelih 
glasovnic iz tujine pri ugotavljanju izida glasovanja). Z ukinitvijo 
instituta nacionalne liste pa se odpravlja tudi neskladnost z ustavo, 
ki jo je Ustavno sodišče ugotovilo z odločbo št. U-l-106/95 (Uradni 
list RS, št. 14/96). 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA II. BESEDILO ČLENOV: 

Predlagana dopolnitev zakona določa, da lahko državljan 
Republike Slovenije kandidira v tisti volilni enoti, kjer ima stalno 
prebivališče. S tem dosežemo, da je kandidat tesneje povezan z 
volilno enoto in tako lažje zastopa interese volivcev, ki so ga 
izvolili. Menimo, da so se volivci izrekli na referendumu za 
dvokrožni večinski volilni sistem tudi z željo, da volijo poslanca, ki 
med njimi prebiva. 

Predlagane spremembe odpravljajo tudi določene pomanjkljivosti 
glede izvedbe volitev in uresničevanja volilne pravice: 

z uvedbo uradne prazne glasovnice, kot jo poznajo tudi 
nekatere druge države, omogočajo pravočasno pošiljanje 
volilnega gradiva v tujino glede na to, da se roki za vložitev 
kandidatur in objavo list kandidatov ne spreminjajo, 
omogočajo Republiški volilni komisiji, da poenostavi 
potrjevanje volilnih kart v tujini in prihrani slovenskim 
državljanom v tujini odvečne poti. 

Predlagano besedilo zakona nadalje odpravlja tudi neskladja, ki 
jih je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, saj se 
podaljšuje rok štetja glasovnic iz tujine. Z namenom večjega 
neposrednega vpliva volivcev na izbor kandidatov so odpravljene 
tako imenovane nacionalne liste, ki so omogočale delitev mandatov 
na ravni države glede na vrstni red predlagatelja teh list, ne glede 
na delež dobljenih glasov. Ta določba se že po sprejetem 
Ustavnem zakonu o dopolnitvi 80. člena ustave ne uporablja več, 
saj je v nasprotju z načelom personalizacije volitev, po katerem 
imajo volivci odločilen vpliv na delitev mandatov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Navedena sprememba zakona ne bo imela finančnih posledic. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRŽAVAH EU 

Vse preučene države članice EU (Avstrija, Francija, Nemčija, 
Španija) omejujejo aktivno volilno pravico na »občino«, kjer je 
oseba vpisana v volilni imenik. 
Glede pasivne volilne pravice v teh državah velja, da morajo biti 
kandidati državljani teh držav, da jim volilna pravica ne sme biti 
odvzeta in da morajo biti stari določeno število let. Omejitve te 
pravice glede na stalno prebivališče te države ne poznajo. 

Nekatere evropske države poznajo način glasovanja z uradno 
prazno glasovnico in poenostavljeno potrjevanje volilnih kart 
(Avstrija, Danska, Italija, Nemčija). 

1. člen 

V Zakonu o volitvah v državni zbor (Ur.list RS št. 44/92, 60/95, 
14/96 - odi. US, 67/97 - odi. US, 66/00, 70/00) se v 7. členu dodata 
nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Pravico biti voljen za poslanca uresničuje državljan Republike 
Slovenije v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče.«. 

Določilo prejšnjega odstavka pa ne velja za državljane Republike 
Slovenije, ki imajo stalno bivališče v tujini. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti. 

2. člen 

V 82. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo: 

"Republiška volilna komisija lahko določi tudi druge načine veljavne 
potrditve volilne karte." 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na določbe 73. in 74. člena tega zakona se lahko 
glasovanje opravi z uradno prazno glasovnico, ki vsebuje oznako 
volilne enote, oznako volilnega okraja in navodilo o načinu 
glasovanja. Volivec izrazi svojo voljo na način, da lastnoročno ali 
na drug način, v prostor na glasovnici, vpiše ime in priimek 
kandidata za katerega glasuje ali ime liste kandidatov za katero 
glasuje." 

3. člen 

V 87. členu se na koncu zadnjega odstavka doda besedilo: 

Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti iz tujine se upošteva 
glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure petega dne po 
dnevu glasovanja." 

4. člen 

Drugi odstavek 93,. člena se črta. , 

5. člen 

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

K 1. členu: 

Novi odstavek določa, da lahko državljan Republike Slovenije 
kandidira za poslanca le v tisti volilni enoti, kjer prebiva - ima 
prijavljeno stalno prebivališče. 
Drugi odstavek zagotavlja možnost kandidiranja diaspore. 

K 2. členv 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 82. člena je omogočeno, da lahko 
republiška volilna komisija določi druge načine potrditve volilne 
karte državljanov, ki so stalno ali začasno v tujini in ki glasujejo po 
pošti. S tem se poleg obstoječih načinov potrditve s strani 
diplomatsko konzularnega predstavništva v tujini oziroma organa 
države, v kateri se volivec nahaja, odpira možnost tudi drugih 
načinov potrditve volilnih kart, npr. s pričami, s strani predstavnikov 
gospodarskih predstavništev, slovenskih organizacij in društev 
ter katoliških misij ipd.. Dosedanje rešitve, ki ostanejo v veljavi, so 
se v mnogih primerih izkazale za nezadostne za volivce, ki živijo 
v državah, kjer ni diplomatsko konzularnega predstavništva 
Republike Slovenije oziroma so od njega oddaljeni. Potrjevanje 
volilnih kart s strani organov drugih držav je marsikdaj povezano 
z visokimi stroški za volivca. 

Z novim četrtim odstavkom se za glasovanje po pošti v tujini 
predlaga uvedba uradne prazne glasovnice, ki se od druge 

glasovnice razlikuje v tem, da na njej še niso vpisana imena 
kandidatov in list kandidatov ter da volivec izrazi svojo voljo na 
način, da lastnoročno ali na drug način (mehansko ipd.) vpiše 
ime in priimek kandidata, za katerega glasuje, ali ime liste 
kandidatov, za katero glasuje. Glede na roke za vložitev 
kandidature ter dokončnosti seznamov kandidatov po določbah 
tega zakona je bilo doslej moč poslati glasovnico volivcu v tujino 
najprej šele 20 dni pred dnem glasovanja, kar je povzročilo, da so 
volivci po pošti prejemali volilno gradivo v času, ko ne bi bilo več 
mogoče pravočasno zagotoviti dospetje glasovnice do volilnih 
organov. Navedena rešitev omogoča, da se volivcu, ki je zahteval 
glasovanje po pošti v tujino, takoj po ugotovitvi njegove volilne 
pravice ter izdaji volilne karte, pošlje volilno gradivo. 

K 3. členu 

S tem členom se podaljšuje rok za upoštevanje glasovnic po 
pošti iz tujine v skladu z odločbo Ustavnega sodišča. 

K 4. členu 

S črtanjem drugega odstavka 93. člena zakona se odpravljajo 
nacionalne liste, ki se v skladu z Ustavnim zakonom ne glede na 
določbe Zakona o volitvah v državni zbor ne uporabljajo več. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
DOPOLNJUJEJO: 

7. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in 
mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima stalno 
prebivališče. 

Volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
uresničuje pravico voliti v volilni enoti, v kateri je imel zadnje 
stalno prebivališče sam ali eden od staršev. Če tega ni mogoče 
ugotoviti, volivec sam odloči, v kateri volilni enoti in volilnem okraju 
bo uresničeval volilno pravico. 

82. člen 

Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali stalno 
prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije, če to sporočijo republiški 
volilni komisiji najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja in če država, 
v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma, če to 
omogoča meddržavni sporazum. 

Če volivec glasuje po pošti, se glasovnica upošteva, če je kuverti 
z glasovnico priložena volilna karta, potrjena od diplomatsko 
konzularnega predstavništva Republike Slovenije ali od organa 
države, v kateri stalno ali začasno prebiva. 

Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. 

87. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega okraja koliko 
volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo 
po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo 
s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo 
neveljavnih, koliko glasov so dobili posamezni kandidati in delež 
glasov posameznih kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih 
v volilnem okraju. Volilna komisija ugotovi tudi izid glasovanja po 
pošti, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 
12. ure na dan po dnevu glasovanja. 

93. člen 

Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni, 
se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke 
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 90. člena tega 
zakona. Če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat 
dodeli listi v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji največji ostanek 
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Z liste kandidatov so 
izvoljeni kandidati v skladu z 91. členom tega zakona. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se največ polovica 
mandatov, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni, 
dodeli kandidatom po vrstnem redu na spisku kandidatov s teh 
list, ki ga določi predlagatelj v skladu s prvim odstavkom 43. člena 
tega zakona in predloži republiški volilni komisiji v roku iz 54. 
člena tega zakona. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE IN SVETOM 

MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE 0 

IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

PREMOŽENJA S PROTOKOLOM (RCSDOD) 

- EPA 1066 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0166 
Številka: 422-23/2001-28 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM 
MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE O IZOGIBANJU 
DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD 
DOHODKA IN PREMOŽENJA S PROTOKOLOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV 
SRBIJE IN ČRNE GORE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

PREMOŽENJA S PROTOKOLOM 

1. člen 

Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Svetom 
ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja 

v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom, 
podpisana v Ljubljani 11. junija 2003. 

2. člen 

Besedilo konvencije s protokolom se v izvirniku v slovenskem in 
angleškem jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije s protokolom v srbskem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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KONVENCIJA 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

i 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

SVET MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE 

sta se v želji, da bi sklenila konvencijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja, 

sporazumela: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1 .Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, 
ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih 
enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, 
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine 
dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve 
premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, 
ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

v Sloveniji: 

1) davek od dobička pravnih oseb; 
2) davek od dohodka posameznikov; 
3) davek od premoženja; 

(v nadaljevanju "slovenski davek"); 

v Srbiji in Črni gori: 

1) davek od dobička; 
2) davek od dohodka; 
3) davek od premoženja 
4) davek od dohodka iz mednarodnih prevozov 

(v nadaljevanju "srbski In črnogorski davek"). 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije dodatno k 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa držav 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih 
spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. V tej konvenciji: 

1) izraza "država pogodbenica" in "druga država 
pogodbenica" pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovenijo 
ali Srbijo in Črno goro; 

2) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se 
uporablja v zemljepisnem smislu, ozemlje Slovenije, vključno 
z morskimi območji, na katerih lahko Slovenija izvaja svoje 

suverene pravice ali jurisdikcijo v skladu s svojo domačo 
zakonodajo in mednarodnim pravom 

3) izraz;"Srbija In Črna gora" pomeni državno skupnost Srbija 
in Črna gora, in ko se uporablja v zemljepisnem smislu, 
kopensko ozemlje Srbije in Čme gore, njene notranje morske 
vode in pas teritorialnega morja, zračni prostor nad njimi ter 
morsko dno in podzemlje dela odprtega morja sunaj zunanje 
meje teritorialnega morja, na katerem Srbija in Črna gora 
izvaja suverene pravice zaradi iskanja in izkoriščanja naravnih 
virov v njih v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnim 
pravom; 

4) izraz "politična enota" v državni skupnosti Srbija in Črna 
gora pomeni državo članico; 

5) izraz "državljan" pomeni: 

- posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenice; 

- pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerega sta- 
tus izhaja iz veljavne zakonodaje države pogodbenice; 

6) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero koli 
drugo telo, ki združuje več oseb; 

7) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri koli 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporacija; 

8) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja 
rezident države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja 
rezident druge države pogodbenice; 

9) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo, letalom 
ali cestnim vozilom, ki ga opravlja podjetje s sedežem 
dejanske uprave v državi pogodbenici, razen če ladja, letalo 
ali cestno vozilo ne opravlja prevozov samo med kraji v drugi 
državi pogodbenici; 

10) izraz "pristojni organ" pomeni: 

- v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali 
pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

- v Srbiji in Črni gori Ministrstvo za mednarodne ekonomske 
odnose ali pooblaščenega predstavnika tega ministrstva. 

2. Kadar koli država pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri 
koli izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahteva 
drugače, pomen, ki ga ima takrat po pravu te države za namene 
davkov, za katere se konvencija uporablja, pri čemer kateri koli 
pomen po davčni zakonodaji te države prevlada nad pomenom 
izraza po drugi zakonodaji te države. 

4. člen 
REZIDENT 

1. V tej konvenciji izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
osebo, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
svojega stalnega prebivališča, prebivališča, sedeža uprave ali 
katerega koli drugega podobnega merila, in vključuje tudi to državo 
in katero koli njeno politično enoto ali lokalno oblast. Ta izraz pa ne 
vključuje osebe, ki je dolžna plačevati davke v tej državi samo v 
zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali od premoženja v njej. 

2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident 
obeh držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 
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1) šteje se samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago 
stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče na razpolago v 
obeh državah, se šteje samo za rezidenta države, s katero 
ima tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče 
življenjskih interesov); 

2) če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče 
življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 
razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta 
države, v kateri ima običajno bivališče; 

3) če ima običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, 
se šteje samo za rezidenta države, katere državljan je; 

4) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojna organa 
držav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 
posameznik, rezident obeh držav pogodbenic, se šteje samo za 
rezidenta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

1. V tej konvenciji izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno potekajo posli 
podjetja. 

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

1) sedež uprave, 
2) podružnico, 
3) pisarno, 
4) tovarno, 
5) delavnico in 
6) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 

drug kraj pridobivanja naravnih virov. 

3. Gradbišče ali projekt gradnje ali montaže je stalna poslovna 
enota samo, če traja več kot dvanajst mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

1) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje 
ali dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

2) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
samo za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

3) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
samo za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

4) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup 
dobrin ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za 
podjetje; 

5) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za 
opravljanje kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne 
dejavnosti za podjetje; 

6) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih od prvega do 
petega pododstavka, če je splošna dejavnost stalnega 
mesta poslovanja, ki je posledica te kombinacije, 
pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja 
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu 
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej 

državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, 
razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah 
tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se 
opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. Kadar pa so dejavnosti takega 
zastopnika v celoti ali skoraj v celoti namenjene temu podjetju ter 
med podjetjem in zastopnikom v njunih komercialnih ali finančnih 
odnosih obstajajo ali se vzpostavijo pogoji, drugačni od tistih, ki bi 
obstajali med neodvisnimi podjetji, se ta ne šteje za zastopnika z 
neodvisnim statusom v smislu tega odstavka. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po pravu države 
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje 
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki 
se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere se 
uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino, 
užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih 
plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja 
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva; ladje, 
čolni, letala in cestna vozila se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se 
ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli 
drugo obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz nepremičnin, ki 
se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 
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3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali v 
državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega dobička 
podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej državi 
pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega dobička z 
običajno porazdelitvijo; sprejeta metoda porazdelitve pa mora biti 
taka, da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
MEDNARODNI PROMET 

1. Dobiček od ladijskih, letalskih ali cestnih prevozov v 
mednarodnem prometu se obdavči samo v državi pogodbenici, v 
kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na ladji, se 
šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri je matično pristanišče 
ladje, ali če ni takega matičnega pristanišča, v državi pogodbenici, 
katere rezident je ladijski prevoznik. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz 
udeležbe v interesnem združenju, mešanem podjetju ali 
mednarodni prevozni agenciji. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

1) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge 
države pogodbenice ali 

2) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice 
in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistih, 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček, ki 
bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, vendar 
prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček tega 
podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države 
Vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo že 
obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi državi, 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju prve 
omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetjema, 
taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga država 
ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna od 
tega dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upoštevati 
druge določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbenic 

pa se po potrebi med seboj posvetujeta. Ta odstavek se ne 
uporablja pri goljufiji ali namerni kršitvi. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 
tej drugi državi. 

2.Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, 
katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu z 
zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend rezident 
druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega: 

1) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov 
kapitala družbe, ki plačuje dividende; 

2) 10 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih 
primerih. 

Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom uredita 
način uporabe teh omejitev. 

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičkom, 
iz katerega se plačajo dividende. 

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni 
dohodek iz delnic ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso 
terjatve, in tudi dohodek iz drugih korporacijskih pravic, ki se 
davčno obravnava enako kot dohodek iz delnic po zakonodaji 
države, katere rezident je družba, ki dividende deli. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v 
tej drugi državi samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej 
ter je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko 
povezan s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 
razen če se te dividende plačajo rezidentu te druge države ali če 
je delež, v zvezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko 
povezan s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
niti ne sme uvesti davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni 
dobiček družbe, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni 
dobiček v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki 
nastane v taki drugi državi. 

11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
upravičeni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, 
tako obračunani davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska 
obresti. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom 
uredita način uporabe te omejitve. 
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3. Ne glede na določbe drugega odstavka so obresti, ki nastanejo 
v državi pogodbenici, oproščene davka v tej državi, če jih dobi in 
je njihov upravičeni lastnik: 

1) vlada, politična enota ali lokalna oblast druge države 
pogodbenice ali 

2) centralna banka ali narodna banka druge države 
pogodbenice. 

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi 
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je terjatev, v 
zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s 
katero je nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take 
obresti krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, 
da take obresti nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna 
enota ali stalna baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega: 

1) 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev v 
smislu prvega pododstavka tretjega odstavka tega člena; 

2) 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev 
v smislu drugega pododstavka tretjega odstavka tega člena. 

Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom uredita 
način uporabe teh omejitev. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorar|r, kot je uporabljen v 
tem členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo: 

1) za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s 
kinematografskimi filmi ali filmi ali trakovi za radijsko ali 
televizijsko predvajanje, in 

2) za uporabo ali pravico do uporabe katerega koli patenta, 
blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali 
postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe industrijske, 
komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije o 
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 
enote v njej ali opravlja v tej drugi državi samostojne osebne 
storitve iz stalne baze v njej ter je pravica ali premoženje, v zvezi 
s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko 
povezano s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima 
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala 
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev ter take 
licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna poslovna enota 
ali stalna baza, se šteje, da so take licenčnine in avtorski honorarji 
nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se nanašajo na stalno 
bazo, ki jo Ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi 
državi pogodbenici zaradi opravljanja samostojnih osebnih storitev, 
vključno z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same 
ali s celotnim podjetjem) ali take stalne baze, se lahko obdavči v 
tej drugi državi. 

3. Dobiček iz odtujitve ladij, letal ali cestnih vozil, s katerimi sp 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se 
nanašajo na opravljanje prevozov s takimi ladjami, letali ali cestnimi 
vozili, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja.« 
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4. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navedeno v 
prvem, drugem in tretjem odstavku, se obdavči samo v državi 
pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženje. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi posameznik, ki je rezident države 
pogodbenice, iz poklicnih storitev ali drugih samostojnih dejavnosti, 
se obdavči samo v tej državi, razen če nima stalne baze, ki mu je 
redno na voljo v drugi državi pogodbenici za opravljanje njegovih 
dejavnosti. V takem primeru se lahko v tej drugi državi pogodbenici 
obdavči samo toliko dohodka, kolikor ga je pripisanega tej stalni 
bazi. 

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške 
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov, 
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
4 ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami 16., 18., 19., 20. in 21. člena se plače, 
mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če 
se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se 
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo 
v tej drugi državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 

1) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih 
mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, 
in 

2) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali 
se plača v njegovem imenu in 

3) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo 
ima delodajalec v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, ki 
izhaja iz zaposlitve na ladji, letalu ali cestnem vozilu, s katerim se 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, obdavči v državi 
pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident 
države pogodbenice kot član uprave ali nadzornega sveta družbe, 
ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga 
dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot 
je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali 
kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajočemu 
izvajalcu ali športniku, temveč drugi osebi, se ta dohodek kljub 
določbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavči v državi pogodbenici, 
v kateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. 

3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
dohodek iz tega člena ne obdavči v državi pogodbenici, v kateri 
se izvajajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, če 
se taka dejavnost pretežno financira z javnimi sredstvi te države 
ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali druge države ali 
njene politične enote ali lokalne oblasti ali poteka v okviru kulturnega 
sporazuma ali programa kulturne ali športne izmenjave, ki ga 
odobrita državi pogodbenici. V takem primeru se dohodek obdavči 
samo v državi pogodbenici, katere rezident je umetnik ali športnik. 

18. člen 
POKOJNINE 

V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine in 
drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu države 
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

1. 1) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
to državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej 
državi. 

2) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, 
ki: 

- je državljan te države ali 
- ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 
storitev. 

2. 1) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice 
ali njene politične enote ali lokalne oblasti posamezniku 
za storitve, opravljene za to državo ali enoto ali oblast, se 
obdavči samo v tej državi. 

2) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države. 

3. Določbe 15., 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za plače, 
mezde in druge podobne prejemke ter za pokojnine za 
storitve, opravljene v zvezi s posli države pogodbenice 
ali njene politične enote ali lokalne oblasti. 

20. člen 
ŠTUDENTI 

1. Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja 
ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 
iz virov zunaj te države. 
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2. Glede podpor, štipendij in prejemkov iz zaposlitve, ki niso zajeti 
v prvem odstavku, je študent ali pripravnik iz prvega odstavka 
med takim izobraževanjem ali usposabljanjem upravičen tudi do 
enakih oprostitev, olajšav ali znižanj za davke, kot jih imajo rezidenti 
države pogodbenice, v kateri je na obisku. 

21. člen 
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI 

1. Posameznik, ki obišče državo pogodbenico zaradi poučevanja 
ali raziskovanja na univerzi, višji ali visoki šoli, šoli ali drugi priznani 
izobraževalni ustanovi v tej državi in ki je ali je bil tik pred tem 
obiskom rezident druge države pogodbenice, se v obdobju, ki ni 
daljše od dveh let od datuma prvega obiska v ta namen, v prvi 
omenjeni državi pogodbenici ne obdavči za prejemke za tako 
poučevanje ali raziskovanje, če taki prejemki nastanejo iz virov 
zunaj te države. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za 
prejemke za raziskovanje, če se takšno raziskovanje ne izvaja v 
javno korist, ampak predvsem v zasebno korist določene osebe 
ali oseb. 

22. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se 
obdavčijo samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če prejemnik takega dohodka, ki je rezident države 
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja samostojne 
osebne storitve iz stalne baze v njej in je pravica ali premoženje, 
za katero se plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se uporabljajo 
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

23. člen 
PREMOŽENJE 

1. Premoženje, ki so nepremičnine iz 6. člena v lasti rezidenta 
države pogodbenice in so v drugi državi pogodbenici, se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki so premičnine in so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnine v zvezi s stalno bazo, ki 
so na voljo rezidentu države pogodbenice v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki so ladje, letala in cestna vozila, s katerimi se 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi 
z opravljanjem prevozov s takimi ladjami, letali in cestnimi vozili, 
se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske 
uprave podjetja. 

4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 

24. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. Kadar rezident države pogodbenice dobi dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko 
obdavči v drugi državi pogodbenici, prva omenjena država dovoli: 

- kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki 
je enak davku od dohodka, plačanemu v tej drugi državi; 

- kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta znesek, 
ki je enak davku od premoženja, plačanemu v tej drugi državi. 

Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela 
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred 
odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera, 
ki se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije dohodek, ki 
ga dobi rezident države pogodbenice, ali premoženje, ki ga ima v 
lasti, oproščeno davka v tej državi, lahko ta država pri izračunu 
davka od preostalega dohodka ali premoženja takega rezidenta 
vseeno upošteva oproščeni dohodek ali premoženje. 

» 

25. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
rezidentstva.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo Ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da 
zavezuje državo pogodbenico, da priznava rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave 
in znižanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali 
družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

3. Razen kadar se ne uporabljajo določbe prvega odstavka 9. 
člena, sedmega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. 
člena, se obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, 
ki jih plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja 
odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve 
omenjene države. Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja 
države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice pri 
določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod 
istimi pogoji, kot če bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom 
prve omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve do drugih podobnih podjetij prve omenjene 
države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo za davke iz te konvencije. 
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26. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih 
omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu 
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen 
primer nanaša na prvi odstavek 25. člena, tiste države 
pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v 
treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za 
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu 
s to konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na 
roke v domačem pravu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih 
odstavkov, vključno prek skupne komisije, ki jo sestavljata sama 
ali njuni predstavniki. 

27. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za katere 
se uporablja ta konvencija, če obdavčevanje na njeni podlagi ni v 
nasprotju s konvencijo, zlasti za preprečevanje goljufij ali utaje 
takšnih davkov. Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom. 
Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, se obravnava 
kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene po domači 
zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali organom 
(vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri odmeri ali 
pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah glede 
davkov, za katere se uporablja konvencija. Te osebe ali organi 
uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije lahko 
razkrijejo v sodnih postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo, 
kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost: 

1) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo in 
upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

2) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

3) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo v 
nasprotju z javnim redom. 

28. člen 
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN 

KONZULATOV 

Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov po splošnih 
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. 

29. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Državi pogodbenici druga drugo uradno pisno obvestita po 
diplomatski poti, da so končani postopki, ki se po njuni domači 
zakonodaji zahtevajo za začetek veljavnosti te konvencije. 

2. Ta konvencija začne veljati na datum prejema zadnjega od teh 
uradnih obvestil in njene določbe se uporabljajo za davke od 
prejetega dohodka in premoženja v lasti v katerem koli davčnem 
letu, ki se začne prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, 
ki sledi letu, v katerem je začela veljati konvencija. 

30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja, dokler je država pogodbenica ne odpove. 
Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo po 
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti te konvencije. V tem primeru 
se konvencija preneha uporabljati za davke od prejetega dohodka 
in premoženja v lasti v davčnem letu, ki se začne prvi dan januarja 
ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je bilo dano 
obvestilo o odpovedi. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Ljubljani dne 11. junija 2003 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer sta oba 
izvirnika enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada 
angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA SVET MINISTROV 
REPUBLIKE SLOVENIJE SRBIJE IN ČRNE GORE 

Dimitrij Rupel, l.r. Goran Svilanovič, l.r. 
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PROTOKOL 

Ob podpisu Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom 
ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčenja v 
zvezi z davki od dohodka in premoženja sta se vlada in svet 
ministrov sporazumela, da so sestavni del konvencije te določbe: 

V zvezi z drugim odstavkom 11. člena in drugim pododstavkom 
drugega odstavka 12. člena se razume, da bosta državi 
pogodbenici ponovno proučili davčno stopnjo od obresti ali 
licenčnin in avtorskih honorarjev, če ena ali obe znižata davčno 
stopnjo od obresti ali licenčnin in avtorskih honorarjev, ki velja v 
domači davčni zakonodaji ob podpisu te konvencije. Če se v 
državi pogodbenici uvede takšna sprememba, se opravijo 
pogajanja za spremembo drugega odstavka 11. člena ali drugega 
pododstavka drugega odstavka 12. člena. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala ta protokol. 

SESTAVLJENO v Ljubljani dne 11. junija 2003 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer sta oba 
izvirnika enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada 
angleško besedilo. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Dimitrij Rupel, l.r. 

ZA SVET MINISTROV 
SRBIJE IN ČRNE GORE 

Goran Svilanovič, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov 
Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z 
davki od dohodka in premoženja s protokolom je bila podpisana v 
Ljubljani 11. junija 2003. Konvencijo s protokolom sta podpisala 
zunanja ministra obeh držav dr. Dimitrij Rupel in mag. Goran 
Svilanovič. 

Konvencija ureja: 

razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
pogodbenicama; 

odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
oseb - rezidentov Republike Slovenije in Srbije in Črne gore; 

- preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

• preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

■ izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 
ki so pokriti s konvencijo; 

• postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije. 

Konvencija začne veljati na datum prejema poznejšega od obvestil, 
s katerim država pogodbenica drugo uradno obvesti, da so 
končani postopki, ki se po njeni domači zakonodaji zahtevajo za 
začetek veljavnosti te konvencije. Konvencija preneha veljati z 
odpovedjo države pogodbenice, ki jo lahko posreduje drugi državi 
pogodbenici najmanj šest mesecev pred koncem katerega koli 
koledarskega leta, ki se začne po petih letih od datuma začetka 
veljavnosti konvencije. 

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziroma 
finančne obveznosti. 

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav 
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 TEŽKIH 

KOVINAH H KONVENCIJI IZ LETA 1979 

0 ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE 

RAZDALJE PREKO MEJA (MPTK) 

■EPA 1067 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0158 
Številka: 903-02/2001-3 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
TEŽKIH KOVINAH H KONVENCIJI IZ LETA 1979 O 
ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE RAZDALJE 
PREKO MEJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Bojan Rode, svetovalec direktorice v Agenciji Republike 
Slovenije za okolje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O TEŽKIH KOVINAH H 

KONVENCIJI IZ LETA 1979 O ONESNAŽEVANJU 
ZRAKA NA VELIKE RAZDALJE PREKO MEJA 

1. člen 

Ratificira se Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o 

onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, sestavljen 
24. junija 1998 v Aarhusu. 

2. člen 

Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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PROTOKOL O TEŽKIH KOVINAH 

H KONVENCIJI IZ LETA 1979 O ONESNAŽEVANJU ZRAKA 
NA VELIKE RAZDALJE PREKO MEJA 

Pogodbenice, ki 

so odločene izvajati Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja, 

so zaskrbljene, ker se emisije določenih težkih kovin prenašajo 
prek državnih meja in lahko povzročijo škodo na ekosistemih, ki 
so pomembni za okolje in gospodarstvo, lahko pa tudi škodljivo 
vplivajo na zdravje ljudi, 

upoštevajo, da so postopki zgorevanja in industrijski postopki 
glavni antropogeni viri emisij težkih kovin v ozračje, 

priznavajo, da so težke kovine naravni sestavni del zemeljske 
skorje in da so mnoge težke kovine v določenih oblikah in primernih 
koncentracijah bistvene za življenje, 

upoštevajo obstoječe znanstvene in tehnične podatke o emisijah, 
geokemičnih procesih, prenosu po ozračju in vplivih težkih kovin 
na zdravje ljudi in okolje kakor tudi načinih in stroških zmanjševanja 
onesnaževanja, 

se zavedajo, da so na voljo tehnologije in načini upravljanja za 
zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzročajo emisije težkih 
kovin, 

priznavajo, da imajo države v regiji Ekonomske komisije Združenih 
narodov za Evropo (ZN/EKE) različne gospodarske razmere in 
da je v nekaterih državah gospodarstvo v prehodu, 

so odločene, da sprejmejo ukrepe za napovedovanje, 
preprečevanje ali zmanjševanje emisij določenih težkih kovin in 
njihovih spojin na najmanjšo možno mero ob upoštevanju 
previdnostnega pristopa, določenega v 15. načelu Deklaracije o 
okolju in razvoju iz Ria, 

ponosno potrjuieio. da imajo države v skladu z Ustanovno listino 
Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno 
pravico do izkoriščanja lastnih virov v skladu s svojimi okoljskimi 
in razvojnimi politikami ter obveznost zagotoviti, da dejavnosti v 
okviru njihove državne jurisdikcije ali nadzora ne povzročajo škode 
okolju drugih držav ali območij zunaj meja državne jurisdikcije, 

se zavedajo, da bi ukrepi za nadzor nad emisijami težkih kovin 
prispevali tudi k varstvu okolja in zdravja ljudi na območjih zunaj 
regije ZN/EKE, vključno z Arktiko in mednarodnimi vodami, 

ugotavljajo, da bi zmanjševanje emisij določenih težkih kovin ugodno 
vplivalo tudi na zmanjševanje emisij drugih onesnaževal, 

se zavedajo, da so potrebni dodatni in učinkovitejši ukrepi za 
nadzor in zmanjševanje emisij določenih težkih kovin in da so 
lahko na primer študije učinkov podlaga za nadaljnje ukrepe, 

ugotavljajo pomemben prispevek zasebnega in nevladnega 
sektorja k spoznavanju učinkov težkih kovin, razpoložljivih 
nadomestnih možnosti in tehnologij za zmanjševanje 
onesnaževanja in njihovo vlogo pri zmanjševanju emisij težkih 
kovin, 

upoštevajo dejavnosti v zvezi z nadzorom težkih kovin na državni 
ravni in v mednarodnih forumih, 

so se sporazumele o tem: 

1,$len 
POMEN IZRAZOV 

V tem protokolu: 

1. "konvencija" pomeni Konvencijo o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje preko meja, sprejeto v Ženevi 13. novembra 1979; 

2. "EMEP" pomeni program sodelovanja za spremljanje in oceno 
onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi; 

3. "izvršni organ" pomeni izvršni organ konvencije, ustanovljen v 
skladu s prvim odstavkom 10. člena konvencije; 

4. "komisija" pomeni Evropsko ekonomsko komisijo Združenih 
narodov; 

5. "pogodbenice" pomeni pogodbenice tega protokola, če pomen 
v besedilu ne zahteva drugače; 

6. "zemljepisno območje EMEP" pomeni območje, opredeljeno v 
četrtem odstavku 1. člena Protokola h Konvenciji o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem 
financiranju programa sodelovanja za spremljanje in oceno 
onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP), 
sprejetega v Ženevi 28. septembra 1984; 

7. "težke kovine" pomeni tiste kovine ali v nekaterih primerih 
nekovine, ki so stabilne in imajo večjo gostoto od 4,5 g/cm3 ter 
njihove spojine; 

8. "emisija" pomeni izpuščanje snovi v ozračje iz točkovnih ali 
razpršenih virov; 

9. "nepremični vir" pomeni vsako stavbo, zgradbo, obrat, napravo 
ali opremo, ki je nepremična in neposredno ali posredno izpušča 
ali bi lahko izpuščala težke kovine iz priloge I v ozračje; 

10. "nov nepremični vir" pomeni vsak nepremični vir, katerega 
gradnja ali bistvena sprememba se je začela po poteku dveh let 
od datuma začetka veljavnosti: (i) tega protokola ali (ii) spremembe 
prilog I ali II, če za nepremični vir začnejo veljati določbe tega 
protokola šele s tako spremembo. O tem, ali je sprememba 
bistvena, odločijo pristojni državni organi ob upoštevanju 
dejavnikov, kot so okoljske koristi spremembe; 

11. "glavna kategorija nepremičnih virov" pomeni vsako kategorijo 
nepremičnih virov iz priloge II, ki prispeva najmanj en odstotek k 
skupnim emisijam težkih kovin pogodbenice iz priloge I iz 
nepremičnih virov za referenčno leto, ki je določeno v skladu s 
prilogo I. 

2. člen 
CILJ 

Cilj tega protokola je nadzor nad emisijami težkih kovin iz 
človekovih dejavnosti, ki se po ozračju prenašajo na velike razdalje 
čez meje in lahko bistveno škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali 
okolje v skladu z določbami nadaljnjih členov. 
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3. člen 
TEMELJNE OBVEZNOSTI 

1. Vsaka pogodbenica z učinkovitimi ukrepi, primernimi za njene 
posebne okoliščine, zmanjša skupne letne emisije vsake težke 
kovine iz priloge I v ozračje glede na raven emisij v referenčnem 
letu, določenih v skladu z isto prilogo. 

2. Vsaka pogodbenica začne najpozneje v rokih, določenih v 
prilogi IV, uporabljati: 

(a) ob upoštevanju priloge III najboljše razpoložljive tehnologije 
za vsak nov nepremični vir iz glavne kategorije nepremičnih 
virov, za katere priloga III navaja najboljše razpoložljive 
tehnologije; 

(b) mejne vrednosti iz priloge V za vsak nov nepremični vir iz 
glavne kategorije nepremičnih virov. Pogodbenica lahko 
namesto tega uporablja drugačne strategije za zmanjševanje 
emisij, s katerimi se dosežejo enake skupne ravni emisij; 

(c) ob upoštevanju priloge III najboljše razpoložljive tehnologije 
za vsak obstoječ nepremični vir iz glavne kategorije 
nepremičnih virov, za katere priloga III navaja najboljše 
razpoložljive tehnologije. Pogodbenica lahko namesto tega 
uporablja drugačne strategije za zmanjševanje emisij, s 
katerimi se doseže enako skupno zmanjševanje emisij; 

(d) mejne vrednosti iz priloge V za vsak obstoječ nepremični vir 
iz glavne kategorije nepremičnih virov, če je to tehnično in 
ekonomsko izvedljivo. Pogodbenica lahko namesto tega 
uporablja drugačne strategije za zmanjševanje emisij, s 
katerimi se doseže enako skupno zmanjševanje emisij. 

3. Vsaka pogodbenica izvaja ukrepe za nadzor nad proizvodi v 
skladu s pogoji in roki iz priloge VI. 

4. Vsaka pogodbenica bi morala ob upoštevanju priloge VII preučiti 
možnost izvajanja dodatnih ukrepov za gospodarjenje s proizvodi. 

5. Vsaka pogodbenica pripravi in dopolnjuje evidence emisij težkih 
kovin iz priloge I za pogodbenice na zemljepisnem območju EMEP, 
pri čemer uporablja vsaj metodologije, ki jih določi upravni organ 
EMEP, in za pogodbenice zunaj zemljepisnega območja EMEP, 
pri čemer uporablja kot smernice metodologije, razvite z delovnim 
načrtom izvršnega organa. 

6. Pogodbenica, ki kljub upoštevanju drugega in tretjega odstavka 
tega člena ne more izpolniti zahtev iz prvega odstavka tega člena 
za težko kovino iz priloge I, se oprosti obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena za to težko kovino. 

7. Pogodbenica, katere ozemlje je večje kot 6.000.000 km2, se 
oprosti obveznosti iz pododstavkov (b), (c) in (d) drugega 
odstavka tega člena, če prikaže, da bo najpozneje osem let po 
začetku veljavnosti tega protokola skupne letne emisije vsake 
težke kovine iz priloge I iz kategorij virov iz priloge II zmanjšala za 
najmanj 50 odstotkov emisij iz teh kategorij glede na referenčno 
leto, določeno v skladu s prilogo I. Pogodbenica, ki namerava 
ravnati v skladu s tem odstavkom, mora to navesti ob podpisu 
tega protokola ali pristopu k njemu. 

4. 3l<?n 
IZMENJAVA INFORMACIJ IN TEHNOLOGIJE 

1. Pogodbenice v skladu s svojimi zakoni, predpisi in prakso 
omogočajo lažjo izmenjavo tehnologij in metod za zmanjševanje 
emisij težkih kovin, vključno z izmenjavami, ki spodbujajo pripravo 
ukrepov za gospodarjenje s proizvodi in uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij, zlasti s spodbujanjem: 

(a) komercialne izmenjave razpoložljive tehnologije; 

(b) neposrednih stikov in sodelovanja v industriji, vključno s 
skupnimi vlaganji; 

(c) izmenjave informacij in izkušenj in 

(d) zagotavljanja strokovne pomoči. 

2. Pri spodbujanju dejavnosti, navedenih v prvem odstavku tega 
člena, pogodbenice ustvarijo ugodne razmere z olajševanjem 
navezovanja stikov in sodelovanja med ustreznimi organizacijami 
in posamezniki v zasebnem in javnem sektorju, ki so sposobni 
zagotoviti tehnologijo, projektiranje in inženiring, opremo ali 
finančna sredstva. 

5. člen 
STRATEGIJE, POLITIKE, PROGRAMI IN UKREPI 

1. Vsaka pogodbenica brez nepotrebnega odlašanja pripravi 
strategije, politike in programe za izpolnjevanje obveznosti po 
tem protokolu. 

2. Poleg tega lahko pogodbenica: 

(a) uporablja ekonomske instrumente za spodbujanje sprejetja 
finančno učinkovitih pristopov k zmanjšanju emisij težkih kovin; 

(b) pripravi prostovoljne sporazume in dogovore med vlado in 
industrijo; 

(c) spodbuja učinkovitejšo uporabo virov in surovin; 

(d) spodbuja uporabo energetskih virov, ki manj onesnažujejo; 

(e) sprejme ukrepe za razvoj in uvedbo prevoznih sistemov, ki 
manj onesnažujejo; 

(f) sprejme ukrepe za postopno opuščanje postopkov, pri katerih 
prihaja do emisij težkih kovin, če so v industrijskem merilu na 
voljo nadomestni postopki; 

(g) sprejme ukrepe za razvoj in uporabo čistejših postopkov za 
preprečevanje onesnaževanja in nadzor nad njim. 

3. Pogodbenice lahko sprejmejo strožje ukrepe od ukrepov, ki jih 
zahteva ta protokol. 

6. člen 
RAZISKAVE, RAZVOJ IN SPREMLJANJE STANJA 

Pogodbenice spodbujajo raziskave, razvoj, spremljanje stanja in 
sodelovanje, osredotočene predvsem na težke kovine iz priloge 
I, kar se med drugim nanaša na: 

(a) emisije, prenos na velike razdalje in stopnje usedanja ter 
njihove modele, obstoječe količine v živem in neživem okolju, 
oblikovanje postopkov za usklajevanje ustreznih metodologij; 

(b) poti onesnaževal in evidence v reprezentativnih ekosistemih; 

(c) pomembnejše vplive na zdravje ljudi in okolje, vključno z 
ugotavljanjem njihovega obsega; 

(d) najboljše razpoložljive tehnologije in načine ter tehnologije za 
nadzor nad emisijami, ki jih trenutno uporabljajo ali razvijajo 
pogodbenice; 

(e) zbiranje, recikliranje in po potrebi odstranjevanje proizvodov 
ali odpadkov, ki vsebujejo eno ali več težkih kovin; 
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(f) metodologije, ki omogočajo upoštevanje 
družbenogospodarskih dejavnikov pri vrednotenju 
nadomestnih strategij nadzora; 

(g) pristop na podlagi učinkov, ki združuje ustrezne informacije, 
vključno z informacijami iz pododstavkov (a) do (f) tega člena, 
o izmerjenih ali modeliranih okoljskih ravneh, poteh in vplivih 
na zdravje ljudi in okolje, da bi oblikovale prihodnje optimalne 
strategije nadzora, ki bi upoštevale tudi gospodarske in 
tehnološke dejavnike; 

(h) nadomestke za težke kovine v proizvodih iz prilog VI in VII; 

(i) zbiranje informacij o vsebnosti težkih kovin v posameznih 
proizvodih, emisijah teh kovin, ki lahko nastanejo pri 
proizvodnji, predelavi, distribuciji, uporabi in odstranjevanju 
proizvodov, ter tehnologijah za zmanjševanje takih emisij. 

7. člen 
POROČANJE 

1. V skladu z zakonodajo, ki ureja zaupnost poslovnih informacij: 

(a) vsaka pogodbenica prek izvršnega sekretarja komisije poroča 
o sprejetih ukrepih za izvajanje tega protokola izvršnemu 
organu v časovnih presledkih, ki jih določijo pogodbenice na 
zasedanju izvršnega organa; 

(b) vsaka pogodbenica na zemljepisnem območju EMEP prek 
izvršnega sekretarja komisije v rednih časovnih presledkih, 
ki jih določi upravni organ EMEP in potrdijo pogodbenice na 
zasedanju izvršnega organa, poroča EMEP o ravneh emisij 
težkih kovin iz priloge I, pri čemer uporablja vsaj metodologije 
ter časovno in prostorsko specifikacijo, ki jih določi upravni 
organ območja EMEP. Pogodbenice na območjih zunaj 
zemljepisnega območja EMEP dajo izvršnemu organu na 
njegovo zahtevo podobne informacije. Poleg tega vsaka 
pogodbenica po potrebi zbira in sporoča ustrezne podatke v 
zvezi s svojimi emisijami težkih kovin ob upoštevanju smernic 
o metodologijah ter časovnih in prostorskih specifikacijah 
upravnega organa EMEP in izvršnega organa. 

2. Informacije, ki se pošiljajo v skladu s pododstavkom (a) prvega 
odstavka tega člena, morajo biti v skladu s sklepom, ki ureja 
obliko in vsebino in ga sprejmejo pogodbenice na zasedanju 
izvršnega organa. Določila tega sklepa se po potrebi pregledajo, 
da se ugotovijo morebitni dodatni elementi v zvezi z obliko ali 
vsebino informacij, ki se vključujejo v poročila. 

3. EMEP pošlje podatke o prenosu na velike razdalje in usedanju 
težkih kovin dovolj zgodaj pred vsakim letnim zasedanjem 
izvršnega organa. 

8. člen 
IZRAČUNI 

EMEP z uporabo ustreznih modelov in meritev za izvršni organ 
pripravi izračune čezmejnih prenosov in usedanja težkih kovin 
na zemljepisnem območju EMEP dovolj zgodaj pred vsakim letnim 
zasedanjem tega organa. Na območjih zunaj zemljepisnega 
območja EMEP se uporabljajo modeli, ki so primerni glede na 
posebne okoliščine pogodbenic konvencije. 

9 člen 
IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 

Izpolnjevanje obveznosti vsake pogodbenice po tem protokolu je 
treba redno pregledovati. Te preglede opravlja izvedbeni odbor, ki 
ga je ustanovil izvršni organ na svojem petnajstem zasedanju s 
sklepom 1997/2, ter poroča pogodbenicam na zasedanju 
izvršnega organa v skladu z določbami iz priloge k omenjenemu 
sklepu, vključno z vsemi njegovimi spremembami. 

10. člen 
PREGLEDI POGODBENIC NA ZASEDANJIH 

IZVRŠNEGA ORGANA 

1. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa v skladu s 
pododstavkom (a) drugega odstavka 10. člena konvencije 
pregledajo informacije, ki jih predložijo pogodbenice, EMEP in 
druga pomožna telesa, ter poročila izvedbenega odbora iz 9. 
člena tega protokola. 

2. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa spremljajo 
napredek, dosežen pri izpolnjevanju obveznosti, določenih v tem 
protokolu. 

3. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa pregledajo, ali 
so obveznosti, določene v tem protokolu, zadostne in učinkovite. 

(a) Pri takih pregledih upoštevajo Tiajboljše razpoložljive 
znanstvene podatke o vplivih usedanja težkih kovin, ocene 
tehnološkega razvoja in spreminjanje gospodarskih razmer. 

(b) Pri takih pregledih se v okviru raziskav, razvoja, spremljanja 
stanja in sodelovanja po tem protokolu: 

(i) ovrednoti napredek pri uresničevanju cilja tega protokola; 

(ii) ovrednoti, ali bi dodatna zmanjšanja emisij pod ravni, ki jih 
zahteva ta protokol, zagotovila nadaljnje zmanjšanje 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje in 

(iii) upošteva, v kakšni meri obstaja zadovoljiva podlaga za 
uporabo pristopa na podlagi učinkov. 

(c) Postopke, metode in časovni razpored takih pregledov 
določijo pogodbenice na zasedanju izvršnega organa. 

4. Pogodbenice na podlagi ugotovitev pregledov iz tretjega 
odstavka tega člena po končanem pregledu, takoj ko je to mogoče, 
pripravijo delovni načrt nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje emisij 
težkih kovin iz priloge I v ozračje. 

11- člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Pri sporu med dvema ali več pogodbenicami v zvezi z razlago 
ali uporabo tega protokola si pogodbenice prizadevajo spor rešiti 
s pogajanji ali na kateri koli drug miren način po svoji Izbiri. Stranke 
v sporu obvestijo izvršni organ o sporu. 

2. Ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega protokola ali pristopu k 
njemu ali kadar koli po tem lahko pogodbenica, ki ni organizacija 
za regionalno gospodarsko povezovanje, v pisnem dokumentu, 
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ki ga predloži depozitarju, izjavi, da ob katerem koli sporu v zvezi 
z razlago ali uporabo protokola s katero koli pogodbenico, ki 
sprejme enako obveznost, priznava enega ali oba od naslednjih 
načinov reševanja sporov kot dejansko obvezna in brez 
posebnega sporazuma: 

(a) predložitev spora Meddržavnemu sodišču; 

(b) arbitražo v skladu s postopki iz priloge o arbitraži, ki jih 
sprejmejo pogodbenice, takoj ko je to izvedljivo, na zasedanju 
izvršnega organa. 

Pogodbenica, ki je organizacija za regionalno gospodarsko 
povezovanje, lahko da izjavo z enakim učinkom v zvezi z arbitražo 
v skladu s postopki iz pododstavka (b) tega člena. 

3. Izjava, dana po drugem odstavku tega člena, velja, dokler ne 
poteče v skladu z njenimi določili ali dokler ne minejo trije meseci 
od deponiranja pisnega obvestila o njenem preklicu pri depozitarju. 

4. Nova izjava, obvestilo o preklicu ali prenehanje veljavnosti v 
nobenem primeru ne vpliva na že začete postopke pri 
Meddržavnem sodišču ali razsodišču, razen če se stranki v sporu 
ne dogovorita drugače. 

5. Če dvanajst mesecev po tem, ko je ena stranka uradno obvestila 
drugo, da sta v sporu, vpletenima strankama ni uspelo rešiti 
spora na katerega od načinov iz prvega odstavka tega člena, se 
spor na zahtevo katere koli vpletene stranke rešuje s spravo, 
kar pa ne velja, če sta stranki v sporu sprejeli enak način 
reševanja sporov skladno z drugim odstavkom tega člena. 

6. Za namene petega odstavka tega člena se ustanovi spravna 
komisija. Vsaka vpletena stranka ali skupina strank, če imajo 
stranke v postopku sprave enak interes, imenuje v komisijo isto 
število članov, tako imenovani člani pa skupno izberejo 
predsedujočega. Komisija sprejme priporočilo, ki ga stranke v 
sporu upoštevajo v dobri veri. 

12f člen 
PRILOGE 

Priloge tega protokola so njegov sestavni del. Prilogi III in VII imata 
naravo priporočila. 

13. člen 
SPREMEMBE PROTOKOLA 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe tega protokola. 

2. Predlagane spremembe se v pisni obliki predložijo izvršnemu 
sekretarju komisije, ki jih sporoči vsem pogodbenicam. 
Pogodbenice razpravljajo o predlaganih spremembah na 
naslednjem zasedanju izvršnega organa, če je izvršni sekretar 
pogodbenicam poslal predloge vsaj devetdeset dni pred 
zasedanjem. 

3. Spremembe tega protokola in njegovih prilog I, II, IV, V in VI se 
sprejmejo s konsenzom pogodbenic, prisotnih na zasedanju 
izvršnega organa, in za te pogodbenice začnejo veljati devetdeseti 
dan po datumu, ko dve tretjini pogodbenic deponirata svoje listine 
o njihovem sprejetju pri depozitarju. Za vsako drugo pogodbenico 
začnejo spremembe veljati devetdeseti dan po datumu, ko ta 
pogodbenica deponira svojo listino o njihovem sprejetju. 

4. Spremembe prilog III in VII se sprejmejo s konsenzom 
pogodbenic, ki so prisotne na zasedanju izvršnega organa. Po 

poteku devetdesetih dni po datumu, ko izvršni sekretar komisije 
0 spremembi obvesti vse pogodbenice, začne sprememba katere 
koli priloge veljati za pogodbenice, ki depozitarju ne pošljejo 
obvestila v skladu z določbami petega odstavka tega člena, če 
najmanj šestnajst pogodbenic ni poslalo takega obvestila. 

5. Vsaka pogodbenica, ki ne more odobriti spremembe priloge III 
ali VII, o tem pisno uradno obvesti depozitarja v devetdesetih 
dneh po datumu obvestila o njenem sprejemu. Depozitar o vsakem 
takem prejetem uradnem obvestilu nemudoma uradno obvesti 
vse pogodbenice. Pogodbenica lahko kadar koli nadomesti svoje 
predhodno uradno obvestilo s sprejetjem, sprememba take priloge 
pa za to pogodbenico začne veljati po deponiranju listine o sprejetju 
pri depozitarju. 

6. Če se predlaga, da se priloge I, VI ali VII spremenijo tako, da se 
v ta protokol vključi težka kovina, ukrep za nadzor nad proizvodi 
ali proizvodom ali skupino proizvodov: 

(a) predlagatelj izvršnemu organu pošlje podatke, določene v 
sklepu izvršnega organa št. 1998/1, vključno z vsemi 
njegovimi spremembami, in 

(b) pogodbenice ocenijo predlog v skladu s postopki, določenimi 
v sklepu izvršnega organa št. 1998/1, vključno z vsemi 
njegovimi spremembami. 

7. Vsak sklep za spremembo sklepa izvršnega organa št. 1998/ 
1 se sprejme s konsenzom pogodbenic na zasedanju izvršnega 
organa in začne veljati šestdeseti dan po datumu sprejema. 

14. člgn 
PODPIS 

1. Ta protokol je na voljo za podpis v Aarhusu (Danska) 24. in 25. 
junija 1998, nato pa na sedežu Združenih narodov v New Yorku 
do 21. decembra 1998 državam članicam komisije in tudi državam, 
ki imajo pri komisiji posvetovalni status v skladu z osmim 
odstavkom resolucije št. 36 (IV) Ekonomskega in socialnega sveta 
z dne 28. marca 1947, in organizacijam za regionalno gospodarsko 
povezovanje, ki so jih ustanovile suverene države članice komisije 
in so pristojne za pogajanje, sklepanje in izvajanje mednarodnih 
sporazumov o zadevah iz protokola, če so te države in 
organizacije pogodbenice konvencije. 

2. Take organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje pri 
zadevah v svoji pristojnosti v svojem imenu uresničujejo pravice 
in izpolnjujejo obveznosti, ki jih ta protokol nalaga njihovim državam 
članicam. V takih primerih države članice teh organizacij ne smejo 
uresničevati teh pravic posamezno. 

15- Člen 
RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN PRISTOP 

1. Podpisnice ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ta protokol. 

2. Od 21. decembra 1998 lahko države in organizacije, ki 
izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 14. člena, pristopijo k 
temu protokolu. 

16. člen 
DEPOZITAR 

Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki bo opravljal naloge 
depozitarja. 
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17. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1 .Ta protokol začne veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja 
šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri 
depozitarju. 

2.Za vsako državo in organizacijo iz prvega odstavka 14. člena, 
ki ratificira, sprejme ali odobri ta protokol ali pristopi k njemu po 
deponiranju šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu, začne protokol veljati devetdeseti dan po datumu, ko ta 
pogodbenica deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 

uradnim obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati devetdeseti 
dan po datumu, ko depozitar prejme uradno obvestilo o odpovedi, 
ali pozneje, če je tako določeno v uradnem obvestilu o odpovedi. 

19. člen 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

Izvirnik tega protokola, katerega besedila v angleškem, 
francoskem in ruskem jeziku so enako verodostojna, se deponira 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

18. člen 
ODPOVED 

Kadar koli po petih letih po datumu začetka veljavnosti tega 
protokola za posamezno pogodbenico ga lahko ta odpove s pisnim 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO v Aarhusu (Danska) štiriindvajsetega junija tisoč 
devetsto osemindevetdeset. 

Priloga l 

TEŽKE KOVINE, NA KATERE SE NANAŠA PRVI ODSTAVEK 3. ČLENA, IN 

REFERENČNO LETO ZA OBVEZNOSTI 

Težka kovina Referenčno leto 

kadmij (Cd) 1990 ali katero koli drugo leto od 1985 do vključno 1995, ki ga 
določi pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 

svinec (Pb) 1990 ali katero koli drugo leto od 1985 do vključno 1995, ki ga 
določi pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 

živo srebro (Hg) 1990 ali katero koli drugo leto od 1985 do vključno 1995, ki ga 
določi pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
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Priloga II 

KATEGORIJE NEPREMIČNIH VIROV 

L UVOD 

1. Naprave ali njihovi deli za raziskave, razvoj in preskušanje 
novih proizvodov in postopkov niso zajeti v tej prilogi. 

2. Spodaj navedene mejne vrednosti se na splošno nanašajo na 

proizvodne zmogljivosti ali dejansko proizvodnjo. Če posamezen 
upravljavec izvaja več dejavnosti iz istega podpoglavja v istem 
objektu ali na isti lokaciji, se zmogljivosti teh dejavnosti seštevajo. 

II. SEZNAM KATEGORIJ 

Kategorija Opis kategorije 
1 naprave za zgorevanje z nazivno vhodno toplotno močio nad 50 MW 
2 naprave za praženje ali sintranje rud (vključno s sulfidnimi rudami) ali 

koncentratov z zmogljivostjo nad 150 ton sintra na dan za železovo 
rudo ali koncentrat ter nad 30 ton sintra na dan pri praženju bakra, 
svinca ali cinka ali pri kakršni koli predelavi zlata ali živosrebrne rude 

3 naprave za proizvodnjo grodlja ali jekla (primarno ali sekundarno 
taljenje, vključno z električnimi obločnimi pečmi) skupaj s 
kontinuiranim litjem z zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro 

4 naprave za predelavo ferozlitin s proizvodno zmogljivostjo nad 20 ton 
na dan 

5 naprave za proizvodnjo bakra, svinca in cinka z metalurškimi postopki 
iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z zmogljivostjo nad 30 
ton kovine na dan za primarne naprave in nad 15 ton kovine na dan za 
sekundarne naprave ali pri kakršni koli primarni proizvodnji živega 
srebra 

6 naprave za taljenje (rafiniranje, ulivanje itd.), vključno z zlitinami 
bakra, svinca in cinka ter s ponovno pridobljenimi proizvodi s talilno 
zmogljivostjo nad 4 tone na dan za svinec ali 20 ton na dan za baker in 
cink 

7 naprave za proizvodnjo cementnega klinkeija v rotacijskih pečeh s 
proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali v drugih pečeh s 
proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan 

8 naprave za proizvodnjo stekla z uporabo svinca v postopku s talilno 
zmogljivostjo več kot 20 ton na dan 

9 naprave za kloralkalno elektrolizo z uporabo amalgamskega postopka 
10 naprave za sežiganje nevarnih ali medicinskih odpadkov z 

zmogljivostjo nad 1 tono na uro ali skupno sežiganje nevarnih ali 
medicinskih odpadkov, določenih v skladu z notranjo zakonodajo 

11 naprave za sežiganje komunalnih odpadkov z zmogljivostjo nad 3 tone 
na uro ali skupno sežiganje komunalnih odpadkov, določenih v skladu 
z notranjo zakonodajo 
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Priloga IH 

NAJBOLJŠE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE ZA NADZOR NAD EMISIJAMI TEŽKIH 

KOVIN IN NJIHOVIH SPOJIN IZ KATEGORIJ VIROV, NAŠTETIH V PRILOGI II 

I. UVOD 

1. Cilj te priloge je oblikovati smernice za določanje najboljših 
razpoložljivih tehnologij za nepremične vire, da bi pogodbenice 
lahko izpolnjevale obveznosti iz tega protokola. 

2. "Najboljše razpoložljive tehnologije" pomeni najučinkovitejšo in 
najsodobnejšo stopnjo v razvoju dejavnosti in njihove metode 
delovanja, ki označujejo praktično ustreznost posameznih 
tehnologij za zagotavljanje podlage za mejne vrednosti emisij, 
namenjene za preprečevanje, in če to ni mogoče, za splošno 
zmanjševanje emisij in njihovega vpliva na okolje kot celoto: 

"tehnologije" vključuje uporabljeno tehnologijo in način 
projektiranja, gradnje, vzdrževanja, upravljanja in razgradnje 
objektov in naprav; 

"razpoložljive" tehnologije pomeni tiste, katerih stopnja razvoja 
omogoča izvajanje v ustrezni industrijski panogi v ekonomsko 
in tehnično izvedljivih razmerah, ob upoštevanju stroškov in 
koristi, ne glede na to, ali se tehnologije uporabljajo ali nastanejo 
na območju udeležene pogodbenice, če so na primeren način 
dostopne upravljavcu; 

"najboljše" pomeni najučinkovitejše pri doseganju visokega 
splošnega varstva okolja kot celote. 

Pri določajnu najboljših razpoložljivih tehnologij je treba na splošno 
ali v posebnih primerih posebej upoštevati spodaj navedene 
dejavnike, predvidene stroške in koristi ukrepa ter načeli 
previdnosti in preprečevanja: 

uporaba tehnologij z malo odpadki; 

uporaba manj nevarnih snovi; 

pospeševanje predelave in recikliranja snovi, ki nastajajo ali 
se uporabljajo pri proizvodnji, in odpadkov; 

primerljivi postopki, naprave ali metode delovanja, ki so že 
uspešno preskušeni v industrijskem merilu; 

tehnološki napredek in spremembe v znanstvenem vedenju 
in razumevanju; 

narava, učinki in količina nastalih emisij; 

- datumi začetka obratovanja novih ali obstoječih naprav; 

- čas, potreben za uvedbo najboljše razpoložljive tehnologije; 

- poraba in narava surovin (vključno z vodo), ki se uporabljajo 
v postopku, in njihova energetsko učinkovitost; 

potreba preprečevati ali čim bolj zmanjšati skupen vpliv emisij 
in njihovih škodljivih posledic za okolje; 

potreba preprečevati nesreče in čim bolj zmanjšati njihove 
posledice za okolje. 

Pojem najboljših razpoložljivih tehnologij ni namenjen za 
predpisovanje določene tehnologije ali metode, ampak temu, da 
se upoštevajo tehnične lastnosti posameznih naprav, njihova 
geografska lega in lokalne okoljske razmere. 

3. Informacije v zvezi z izvajanjem in stroški nadzora nad emisijami 
temeljijo na uradni dokumentaciji izvršnega organa in njegovih 
pomožnih teles, posebnih dokumentih, ki jih prejema in pregleduje 
delovna skupina za emisije težkih kovin in ad hoc pripravljalna 
delovna skupina za težke kovine. Poleg tega se upoštevajo tudi 
druge mednarodne informacije o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah za nadzor nad emisijami (na primer strokovne 
pripombe Evropske skupnosti o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah, priporočila PARCOM za najboljše razpoložljive 
tehnologije in informacije, ki jih neposredno dajejo strokovnjaki). 

4. Vedno več je izkušenj z novimi proizvodi in novimi napravami, 
pri katerih se uporabljajo tehnologije z nizkimi emisijami, in s 
prilagajanjem obstoječih naprav; to prilogo bo zato morda treba 
spreminjati in dopolnjevati. 

5. V prilogi so našteti številni ukrepi, ki zajemajo stroške in 
učinkovitost. Izbira ukrepa za vsak posamezen primer je odvisna 
od številnih dejavnikov, kot so gospodarske razmere, tehnološka 
infrastruktura, obstoječe naprave za nadzor nad emisijami, 
varnost, poraba energije, in od tega, ali je vir nov ali pa že obstaja, 
lahko pa je z njimi omejena. 

6. Ta priloga upošteva emisije kadmija, svinca in živega srebra ter 
njihovih spojin v trdnem (z oddajanjem delcev) in/ali plinastem 
stanju. Na splošno se tukaj ne obravnavajo posebnosti teh spojin. 
Upošteva pa se učinkovitost naprav za nadzor nad emisijami 
glede na fizikalne lastnosti težkih kovin, zlasti živega srebra. 

7. Vrednosti emisij, izražene v mg/m3, se nanašajo na standardne 
pogoje (volumen pri 273,15 K, 101,3 kPa, suhi plin) brez popravka 
glede vsebnosti kisika, razen če ni drugače določeno, in se 
izračunajo v skladu z osnutkom CEN (Comitć europćen de nor- 
malisation), v nekaterih primerih pa s tehnologijami vzorčenja in 
spremljanja stanja v posamezni državi. 

II. SPLOŠNE MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ 
TEŽKIH KOVIN IN NJIHOVIH SPOJIN 

8. Obstaja več možnosti za nadzor nad emisijami težkih kovin ali 
njihovo preprečevanje. Ukrepi za zmanjševanje emisij se 
osredotočajo na dodatne prilagoditve tehnologij in postopkov 
(vključno z vzdrževanjem in nadzorom delovanja). Na voljo so 
ukrepi, ki se lahko izvajajo glede na širše tehnične in/ali 
gospodarske razmere: 

(a) uporaba procesnih tehnologij z malo odpadki, zlasti v novih 
napravah; 

(b) čiščenje odpadnega plina (sekundami ukrepi za zmanjševanje 
emisij) s filtri, pralniki plinov, absorberji itd.; 
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(c) zamenjava ali priprava surovin, goriva in/ali drugih pogonskih 
snovi (na primer uporaba surovin z nizko vsebnostjo težkih 
kovin); 

(d) najboljši načini upravljanja, kot so varčno gospodinjstvo, 
preprečevalni vzdrževalni programi ali primarni ukrepi, kot je 
zagraditev enot, v katerih nastaja prah; 

(e) ustrezne tehnologije za upravljanje okolja za uporabo in 
odstranjevanje proizvodov, ki vsebujejo Cd, Pb in/ali Hg. 

9. Treba je spremljati stanje pri postopkih za zmanjševanje 
onesnaževanja, da bi se ustrezni ukrepi in načini nadzora pravilno 
izvajali in da bi se doseglo učinkovito zmanjšanje emisij. Spremljanje 
stanja pri postopkih za zmanjševanje onesnaževanja vključuje: 

(a) pripravo seznamov tistih navedenih ukrepov za zmanjševanje 
onesnaževanja, ki se že izvajajo; 

(b) primerjavo dejanskih zmanjšanj emisij Cd, Pb in Hg s cilji 
protokola; 

(c) opis merljivih emisij Cd, Pb in Hg iz pomembnejših virov z 
ustreznimi tehnologijami; 

(d) da upravni organi v rednih časovnih presledkih ponovno 
pregledajo ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja, da bi 
zagotovili njihovo trajno učinkovito delovanje. 

10. Ukrepi za zmanjševanje emisij morajo biti stroškovno 
učinkoviti. Obravnavanje stroškovno učinkovitih strategij mora 
temeljiti na skupnih letnih stroških na enoto zmanjšanja 

onesnaženja (vključno s stroški kapitala in obratovanja). Stroške 
zmanjšanja emisij je treba obravnavati tudi glede na celoten 
proces. 

III. TEHNOLOGIJE NADZORA 

11. Glavne kategorije razpoložljivih tehnologij nadzora za 
zmanjšanje emisij Cd, Pb in Hg so primarni ukrepi, kot so 
nadomeščanje surovin in/ali goriva, ter tehnološki postopki z 
nizkimi emisijami, in sekundami ukrepi, kot so nadzor ubežnih 
emisij in čiščenje odpadnega plina. Posebne tehnologije za 
posamezne panoge so navedene v IV. poglavju. 

12. Podatki o učinkovitosti izhajajo iz izkušenj pri delovanju 
obstoječih naprav in zanje velja, da izražajo njihove zmogljivosti. 
Skupna učinkovitost zmanjševanja emisij dimnega plina in ubežnih 
emisij je v veliki meri odvisna od čistilne učinkovitosti zbiralnikov 
plina in prahu (na primer sesalnega pokrova). Prikazana je bila 
več kot 99-odstotna učinkovitost zajemanja/zbiranja. V nekaterih 
primerih so izkušnje pokazale, da lahko ukrepi za nadzor 
zmanjšajo skupne emisije za 90 ali več odstotkov. 

13. Pri emisijah delcev Cd, Pb in Hg se lahko kovine zajamejo z 
napravami za odstranjevanje prahu. Značilne koncentracije prahu 
po čiščenju plina z izbranimi tehnologijami so v preglednici 1. 
Večina teh ukrepov se splošno uporablja. Preglednica 2 prikazuje 
minimalni pričakovani učinek izbranih tehnologij za zajemanje 
živega srebra v plinastem stanju. Uporaba teh ukrepov je odvisna 
od posameznih postopkov in je najprimernejša, če so 
koncentracije živega srebra v dimnem plinu visoke. 

Preglednica 1: Učinek naprav za odstranjevanje prahu, izražen kot povprečna urna 
koncentracija prahu 

Koncentracije prahu po odstranjevanju 
(mg/m3) 

vrečasti filtri 
vrečasti membranski filtri 
suhi elektrostatični filtri 
mokri elektrostatični filtri 
visoko učinkoviti pralniki plinov 

<10 
<1 
<50 
<50 
<50 

Vsebnost živega srebra po čiščenju 
(mg/m3) 

selenski filter 
selenski pralnik plinov 
ogljikov filter 
vpihovanje ogljika + separator prahu 
kloridni postopek OddaNorzink 
postopek s svinčevim sulfidom 
postopek bolkem (tiosulfat) 

<0,01 
<0,2 
<0,01 
<0,05 
<0,1 
<0,05 
<0,1 

Opomba: Pri pralnikih filtrov s srednjim in nizkim pritiskom ter ciklonih je na splošno 
učinkovitost odstranjevanja prahu manjša. 

Preglednica 2: Najnižji pričakovani učinek separatogev živega srebra, izražen kot 
povprečna urna koncentracija živega srebra 
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14. Zagotoviti je treba, da te tehnologije nadzora ne povzročajo 
drugih okoljskih problemov. Treba se je izogibati izbiri takega 
postopka, ki ima nizke emisije v zrak, če se pri tem slabša skupni 
vpliv odstranjevanja težkih kovin na okolje, na primer ker odpadne 
vode povečajo onesnaženje vode. Upoštevati je treba tudi, kaj se 
zgodi s prahom, zajetim zaradi boljšega čiščenja plinov. Negativni 
vplivi na okolje pri delu s takimi odpadki zmanjšajo koristi nižjih 
emisij industrijskega prahu in dima v ozračje. 

15. Ukrepi za zmanjšanje emisij se lahko osredotočijo na procesne 
tehnologije ter čiščenje odpadnega plina. Ta dva načina nista 
neodvisna drug od drugega; izbira posebnega postopka lahko 
izključi uporabo nekaterih metod čiščenja plinov. 

16. Izbira tehnologije za nadzor je odvisna od takih parametrov, 
kot so koncentracija in/ali oblika onesnaževal v neočiščenem 
plinu, pretok plina, temperatura plina in drugo. Področja uporabe 
se tako lahko prekrivajo; v tem primeru se najprimernejša 
tehnologija izbere glede na okoliščine posameznega primera. 

17. V nadaljevanju so opisani primerni ukrepi za zmanjševanje 
emisij dimnih plinov v različnih panogah. Upoštevati je treba ubežne 
emisije. Nadzor emisij prahu v povezavi z raztovarjanjem, 
prekladanjem in kopičenjem zalog surovin ali stranskih proizvodov 
je lahko pomemben za bližnjo okolico, čeprav ni pomemben za 
prenos na velike razdalje. Emisije se lahko zmanjšajo tako, da se 
te dejavnosti preselijo v povsem zaprte zgradbe, ki so opremljene 
z napravami za prezračevanje in razpraševanje, sistemi za 
škropljenje ali drugimi ustreznimi načini za nadzor nad emisijami. 
Vrhnjo plast zalog v nepokritem prostoru je treba zaščititi pred 
vetrom na drugačen način. Prostore, v katerih se kopičijo zaloge, 
in ceste je treba čistiti. 

18. Vrednosti naložb/stroškov iz preglednic so zbrane iz različnih 
virov in so zelo odvisne od značilnosti posameznih primerov. 
Izražene so v USD iz leta 1990 (1 USD(1990) = 0,8 ECU(1990)). 
Odvisne so od takih dejavnikov, kot so zmogljivost naprave, 
učinkovitost odstranjevanja in koncentracija neočiščenega plina, 
vrsta tehnologije in izbira nove naprave namesto prilagoditve stare. 

IV. PANOGE 

19. To poglavje vsebuje preglednice glavnih virov emisij, ukrepov 
za nadzor na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij, njihove 
značilne učinkovitosti zmanjševanja emisij in s tem povezanih 
stroškov, če so na voljo, za vsako panogo. Če ni drugače 
navedeno, se učinkovitost zmanjševanja v preglednicah nanaša 
na neposredne emisije dimnih plinov. 

Zgorevanje fosilnih goriv v neindustrijskih In Industrijskih 
kotlovnicah (priloga II, 1. kategorija) 

20. Zgorevanje premoga v neindustrijskih in industrijskih 
kotlovnicah je glavni vir antropogenih emisij živega srebra. 
Vsebnost težkih kovin v premogu običajno večkrat presega 
vsebnost težkih kovin v nafti ali naravnem plinu. 

21. Zaradi izboljšanja učinkovitosti pridobivanja energije in ukrepov 
za varčevanje z energijo se bo zaradi manjše porabe goriva 
zmanjšala emisija težkih kovin. Emisije težkih kovin, kot je živo 
srebro, so bistveno manjše pri zgorevanju naravnega plina ali 
nadomestnih goriv z nizko vsebnostjo težkih kovin kot pri 
premogu. Kombinirani postopek z uplinjanjem (IGCC) v 
termoelektrarnah je nova tehnologija, pri kateri bodo verjetno 
emisije majhne. 

22. Težke kovine razen živega srebra v zrak prihajajo v trdnem 
stanju skupaj z letečim pepelom. Pri različnih tehnologijah za 
zgorevanje premoga nastajajo različne količine letečega pepela; 
v kuriščih z rešetko 20-40 odstotkov; pri zgorevanju v vrtinčasti 
plasti 15 odstotkov; v kotlih s suhim dnom (zgorevanje 
premogovega prahu) 70-100 odstotkov skupne količine pepela. 
Ugotovljeno je, da majhni delci pepela vsebujejo več težkih kovin.. 

23. Bogatenje, na primer s "pranjem" ali "bioobdelavo" premoga, 
zmanjšuje vsebnost težkih kovin, ki so vezane na anorgansko 
snov v premogu. Stopnja odstranitve težkih kovin s to tehnologijo 
pa lahko zelo niha. 

24. Popolna odstranitev prahu, več kot 99,5 odstotka, se lahko 
doseže z elektrostatičnimi filtri za prah (EFP) ali vrečastimi filtri 
(VVF), s katerimi se v mnogih primerih doseže koncentracija 
prahu okrog 20 mg/m3. Emisije težkih kovin razen živega srebra 
se lahko zmanjšajo za najmanj 90-99 odstotkov, pri čemer nižja 
vrednost velja za bolj hlapljive elemente. Nižja temperatura filtra 
pomaga zmanjšati vsebnost plinastega živega srebra v 
odpadnem plinu. 

25. Uporaba tehnologij za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov, 
žveplovega dioksida in delcev iz dimnih plinov lahko odstrani tudi 
težke kovine. Morebitnemu vplivu na druga okolja se je mogoče 
izogniti z ustreznim čiščenjem odpadne vode. 

26. Pri uporabi omenjenih tehnologij učinkovitost odstranjevanja 
živega srebra zelo niha od naprave do naprave, kot je razvidno iz 
preglednice 3. Raziskave za razvoj tehnologij odstranjevanja 
živega srebra potekajo, vendar pa se najboljše razpoložljive 
tehnologije za odstranjevanje živega srebra ne bodo ugotavljale, 
dokler ne bodo na voljo v industrijskem merilu. 

i 
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Preglednica 3: Ukrepi nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja emisij pri 
zgorevanju fosilnih goriv 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja (v 

odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 

zgorevanje 
kurilnega olja 

zamenjava kurilnega 
olja s plinom 

Cd, Pb: 100; 
Hr: 70-80 

zelo odvisni od 
posameznega primera 

zgorevanje 
premoga 

zamenjava premoga z 
gorivi z nižjimi 
emisijami težkih kovin 

Prah: 70-100 zelo odvisni od 
posameznega primera 

EFP (na hladni strani) Cd, Pb: 90; 
Hg: 10-40 

posebna naložbaUSD 
5-10/m3 odpadnega 
plina na uro 
(> 200.000 m3/h) 

mokro razžvepljevanje 
dimnih plinov (RDP) a/ 

Cd, PB: > 90; 
Hg: 10-90 b/ 

vrečasti filtri (VF) Cd: > 95; Pb: > 99; 
Hg: 10-60 

posebna naložba USD 
8-15/ m3 odpadnega 
plina na uro 
(> 200.000 m3/h) 

a/ Učinkovitost odstranjevanja Hg se poveča ob večjem deležu 
ionskega živega srebra. Naprave za selektivno katalitično 
redukcijo prahu (SKR) pospešujejo nastajanje Hg (II). 

12/To predvsem velja za zmanjšanje S02. Zmanjšanje emisij težkih 
kovin je stranski učinek (posebna naložba USD 60-250/kWJI). 

Primarna prolzvodnla železa In iekla (priloga II, 2. kategorija) 

27. Ta del se ukvarja z emisijami iz naprav za sintranje in 
peletiranje, plavžev ter iz jeklarn z osnovnimi oksidacijskimi pečmi 
(OOP). Emisije Cd, PB in Hg se pojavljajo skupaj s trdnimi delci. 
Vsebnost pomembnih težkih kovin v emitiranem prahu je odvisna 
od sestave surovin in vrste zlitin, ki se dodajajo pri proizvodnji 
jekla. Najprimernejši ukrepi za zmanjšanje emisij so našteti v 
preglednici 4. Po možnosti naj bi se uporabljali vrečasti filtri; če to 
ni mogoče, se lahko uporabljajo elektrostatični filtri in/ali visoko 
učinkoviti pralniki plinov. 

28. Pri uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij za proizvodnjo 
železa in jekla se lahko skupne specifične emisije prahu v 
neposredni zvezi s postopkom zmanjšajo na te ravni: 

naprave za sintranje 40-120 g/Mg 
naprave za peletiranje 40 g/Mg 
plavži 35-50 g/Mg 
OOP 35-70 g/Mg. 

29. Pri čiščenju plinov z vrečastimi filtri se zmanjša vsebnost 
prahu na manj kot 20 mg/m3, elektrostatični filtri in pralniki prahu 
pa zmanjšajo vsebnost prahu na 50 mg/m3 (urno povprečje). 
Vendar pa se pri mnogih postopkih pri proizvodnji železa in jekla 
z vrečastimi filtri dosežejo še bistveno nižje vrednosti. 
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Preglednica 4: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu pri primarni proizvodnji železa in jekla 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu (v 
odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 
(skupni stroški v 

USD) 

naprave za 
sintranje 

sintranje z 
optimalnimi 
emisijami 
pralniki prahu in EFP 
vrečasti filtri 

pribl. 50 

>90 
>90 

.. 

naprave za 
peletiranje 

EFP + peč za apno + 
vrečasti filtri 
pralniki prahu 

>99 

>95 

•• 

plavži 
čiščenje plinov iz 
plavžev 
OOP 

VF/EFP 

mokri pralniki prahu 
mokri EFP 

>99 

>99 
>99 

EFP:0,24-1/Mg 
surovega železa 

primarno 
razpraševanje: mokri 
separator/EFP/VF 

>99 Suhi EFP: 2,25/Mg 
jekla 

sekundarno 
razpraševanje: suhi 
EFP/VF 

>97 VF: 0,26/Mg jekla 

ubežne emisije zaprti tekoči trakovi, 
ograjeni prostori, 
močenje 
prostorov za 
skladiščenje, 
čiščenje cest 

80-99 

30. Razvijata se postopka direktne redukcije in direktnega taljenja, 
ki bi lahko v prihodnje zmanjšala potrebo po napravah za sintranje 
in plavžih. Uporaba teh tehnologij je odvisna od lastnosti rude, 
dobljeni proizvodi pa se obdelajo v električnih obločnih pečeh, ki 
morajo biti opremljene z ustreznim nadzornimi napravami. 

Sekundarna proizvodnja železa In lekla (priloga II, 3. kategorija) 

31. Zelo je pomembno, da se vse emisije zajamejo čim učinkoviteje. 
V ta namen se inštalirajo naprave za zajemanje emisij ali premični 
pokrovi ali pa se zgradba popolnoma izprazni. Zajete emisije je 
treba očistiti. Za vse postopke pri sekundarni predelavi železa in 
jekla, pri katerih nastaja prah, se kot najboljša razpoložljiva 
tehnologija šteje odstranjevanje prahu z vrečastimi filtri, ki 
zmanjšajo vsebnost prahu na manj kot 20 mg/m3. Če se najboljše 
razpoložljive tehnologija uporabljajo tudi za čim učinkovitejše 
zmanjšanje ubežnih emisij, te emisije prahu (vključno z ubežnimi 

emisijami v neposredni zvezi s postopkom) ne smejo presegati 
ravni od 0,1 do 0,35 kg/Mg jekla. Znani so številni primeri, ko je 
bila pri uporabi vrečastih filtrov vsebnost prahu v očiščenem 
plinu pod 10 mg/m3. Emisija prahu je v teh primerih običajno pod 
0,1 kg/Mg. 

32. Za taljenje starega železa se uporabljata dve različni vrsti 
peči: martinovke in elektroobločne peči (EOP), pri čemer se 
martinovke opuščajo. 

33. Vsebnost težkih kovin v prahu je odvisna od sestave odpadkov 
železa in jekla ter od vrste kovin, dodanih zlitinam pri proizvodnji 
jekla. Meritve pri EOP so pokazale, da je 95 odstotkov emisij 
živega srebra in 25 odstotkov emisij kadmija v obliki hlapov. 
Najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje emisij prahu so našteti 
v preglednici 5. 
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Preglednica 5: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu pri sekundarni proizvodnji železa in jekla 

Viri emisije Ukrep(i) za 
nadzor 

Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu (v 
odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 
(skupni stroški v USD) 

EOP EFP 
VF 

>99 
>99,5 VF: 24/Mg jekla 

Livarne železa (priloga II, 4. kategorija) 

34. Zelo je pomembno, da se vse emisije zajamejo čim učinkoviteje. 
V ta namen se inštalirajo naprave za zajemanje emisij ali premični 
pokrovi ali pa se zgradba popolnoma izprazni. Zajete emisije je 
treba očistiti. V livarnah obratujejo kupolke, elektroobločne in 
indukcijske peči. Neposredne emisije delcev in plinastih težkih 
kovin nastajajo predvsem pri taljenju in včasih v manjšem obsegu 
pri ulivanju. Ubežne emisije nastanejo pri prekladanju, taljenju 
surovin, ulivanju in odstranjevanju peska. Najpomembnejši ukrepi 

za zmanjševanje emisij so navedeni v preglednici 6 skupaj s 
podatki o dosegljivi učinkovitosti in stroških zmanjševanja, če so 
na voljo. Ti ukrepi lahko zmanjšajo koncentracije prahu na 20 mg/ 
m3 ali manj. 

35. Postopki v industriji ulivanja železa potekajo na številnih 
različnih lokacijah. Za obstoječe manjše naprave našteti ukrepi 
lahko niso najboljša razpoložljiva tehnologija, če ekonomsko niso 
izvedljivi. 

Preglednica 6: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu v livarnah železa 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu (v 
odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 
(skupni stroški v USD) 

EOP EFP 
VF 

>99 
>99,5 VF: 24/Mg železa 

indukcijska peč VF/suha absorpcija + 
VF 

>99 •• 

kupolke na 
hladen zrak 

odvzem pod vrati:VF >98 •• 

odvzem nad vrati: 
VF + predhodno 
razpraševanje 
VF + kemisorpcija 

>97 

>99 

8-12/Mg železa 

45/Mg železa 
kupolke na vroč 
zrak 

VF + predhodno 
zajetje prahu 
drobilnik/venturijev 
pralnik 

>99 

>97 

23/Mg železa 

Primarna In sekundarna proizvodnja barvnih kovin (priloga 
II, 5. in 6. kategorija) 

36. Ta del se ukvarja z emisijami in nadzorom nad emisijami Cd, 
Pb in Hg pri primarni in sekundami proizvodnji barvnih kovin, kot 
so svinec, baker, cink, kositer in nikelj. Zaradi velikega števila 
različnih surovin, ki se uporabljajo, in zaradi različnih postopkov 
v tej panogi lahko pride do emisij skoraj vseh vrst težkih kovin in 
njihovih spojin. Glede na težke kovine, ki jih obravnava ta priloga, 
je posebna pozornost posvečena proizvodnji bakra, svinca in 
cinka. 

37. Živosrebrne rude in koncentrati se najprej zdrobijo in včasih 
presejejo. Tehnologije za obogatitev rude se ne uporabljajo veliko, 
čeprav se v nekaterih napravah za predelavo rude z majhno 
vsebnostjo Hg včasih uporablja flotacija. Zdrobljena ruda se nato 
segreva pri majhni proizvodnji v retortah, pri industrijski predelavi 
pa v pečeh do temperatur, pri katerih živosrebrov sulfid sublimira. 
Živosrebrne pare, ki pri tem nastajajo, se kondenzirajo v hladilnem 
sistemu in usedajo kot tekoče živo srebro. Saje iz kondenzatorjev 
in posod za usedanje se odstranijo s pomočjo apna in se vrnejo 
v retorto ali peč. 
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38. Za učinkovito pridobivanje živega srebra se uporabljajo te 
tehnologije: 

- ukrepi za zmanjšanje nastajanja prahu med kopanjem rude 
in kopičenjem izkopane rude; k temu spada tudi skrb, da so 
zaloge nakopane rude čim manjše; 

posredno segrevanje peči; 

skrb, da je ruda čim bolj suha; 

- segrevanje plina, ki vstopa v kondenzator, na samo 10 do 20 
°C nad rosiščem; 

ohranjanje čim nižje izhodne temperature in 

vodenje reakcijskih plinov skozi postkondenzacijski pralnik 
in/ali seienski filter. 

Tvorbo prahu je mogoče zmanjšati s posrednim segrevanjem, 
ločeno predelavo drobnozrnate rude in nadzorom vsebnosti vode 
v rudi. Prah je treba odstraniti iz vročih reakcijskih plinov, preden 
vstopi v kondenzator živega srebra, s cikloni in/ali elektrostatičnimi 
filtri. 

39. Za proizvodnjo zlata z amalgamiranjem se lahko uporabljajo 
podobne tehnologije kot za živo srebro. Zlato se proizvaja tudi z 
drugimi tehnologijami, pri katerih se ne uporablja amalgamiranje 
in te se štejejo kot boljše tehnologije za nove naprave. 

40. Barvne kovine se v glavnem proizvajajo iz sulfitnih rud. Iz 
tehničnih razlogov in zaradi kakovosti proizvodov je treba iz 
odpadnega plina temeljito očistiti prah (< 3 mg/m3), treba pa je 
dodatno odstraniti živo srebro, preden se spelje v napravo za 
pridobivanje žveplove kisline s kontaktnim postopkom, pri čemer 
se tudi emisije težkih kovin zmanjšajo na najmanjšo možno mero. 

41. Po možnosti naj bi se uporabljali vrečasti filtri. Z njimi je mogoče 
doseči vsebnost prahu pod 10 mg/m3. Prah, ki nastaja pri vseh 

pirometalurških postopkih, je treba reciklirati na sami lokaciji ali 
na drugi lokaciji, pri tem pa skrbeti za varovanje zdravja zaposlenih. 

42. Pri primarni proizvodnji svinca prve izkušnje kažejo, da 
obstajajo zanimive nove tehnologije za neposredno redukcijo pri 
taljenju brez sintranja koncentratov. Ti postopki so primeri nove 
generacije tehnologij za neposredno avtogeno taljenje svinca, ki 
povzročajo manjše onesnaževanje in porabljajo manj energije. 

43. Sekundarni svinec se večinoma proizvaja iz rabljenih 
avtomobilskih in kamionskih akumulatorjev, ki se razstavijo, 
preden se naložijo v talilnico. Ta najboljša razpoložljiva tehnologija 
bi morala vključevati en sam postopek taljenja v kratki rotacijski 
ali jaškasti peči. Kisikovi gorilniki lahko zmanjšajo odpadni plin in 
dim za 60 odstotkov. Čiščenje dimnega plina z vrečastimi filtri 
omogoča doseganje koncentracije prahu 5 mg/m3. 

44. Primarna proizvodnja cinka poteka s tehnologijo praženja, 
luženja in elektrolize. Luženje pod pritiskom lahko zamenja 
praženje in se lahko šteje kot najboljša razpoložljiva tehnologija 
za nove naprave, odvisno od lastnosti koncentrata. Emisije iz 
pirometalurške proizvodnje cinka v talilnici Imperial (IS) bi lahko 
zmanjšali na najmanjšo možno mero z uporabo pokrova v obliki 
dvojnega zvona in s čiščenjem z visoko učinkovitimi pralniki prahu, 
učinkovitim odvajanjem in čiščenjem plinov iz žlindre in pri ulivanju 
svinca ter s temeljitim čiščenjem (< 10 mg/m3) odpadnih plinov, 
bogatih s CO, iz peči. 

45. Za pridobivanje cinka se oksidirani ostanki topijo v talilnici 
Imperial. Ostanki z zelo nizko vsebnostjo cinka in dimni prah (na 
primer iz industrije jekla) se najprej obdelajo v rotacijskih pečeh 
(VVaelzove peči), v katerih se pridobiva zelo čist cinkov oksid. 
Kovinske vrste materiala se reciklirajo s taljenjem v indukcijskih 
pečeh ali pečeh z neposrednim ali posrednim segrevanjem z 
naravnim plinom ali tekočimi gorivi ali v vertikalnih retortah New 
Jersey, v katerih je mogoče reciklirati zelo različne okside in 
kovine sekundarne vrste materiala. Cink se lahko pridobiva tudi s 
postopkom zgorevanja žlindre, ki nastaja v pečeh za proizvodnjo 
svinca. 

* 
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Preglednica 7(a): Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu v primarni poizvodnji barvnih kovin 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu (v 
odstotkih) 

Stroški 
zmanjševanja 

(skupni stroški v 
USD) 

ubežne emisije sesalni pokrovi, ograje 
itd., čiščenje odpadnega 
plina s VF 

>99 •" 

praženje 
/sintranje 

sintranje: EFP + pralniki 
plinov (pred napravo za 
kontaktni postopek 
pridobivanja žveplove 
kisline) + VF za odpadne 
pline 

7-1 O/Mg H2S04 

konvencionalno 
taljenje 
(redukcija v 
plavžu) 

jaškaste peči: zaprt 
pokrov/učinkovito 
odvajanje iz vrhnjih 
lukenj + VF, pokrito 
pranje, pokrov v obliki 
dvojnega zvona 

talilnica 
Imperial 

visoko učinkoviti pralniki 
prahu 
venturijevi pralniki prahu 
pokrov v obliki dvojnega 
zvona 

>95 

4/Mg proizvedene 
kovine 

luženje pod 
pritiskom 

uporaba je odvisna od 
lužilnih lastnosti 
koncentratov 

>99 odvisno od lokacije 

direktno 
redukcijsko 
taljenje 

plamensko taljenje, 
npr. postopek Kivcet, 
Outokumpu in Mitsubishi 

•• •• 

taljenje v kopeli, npr. 
rotacijski konverter s 
pihanjem od vrha, 
postopki Ausmelt, 
Isasmelt, QSL in 
Noranda 

Ausmelt: Pb 77, 
Cd 97; 

QSL: Pb 92, Cd 
93 

QSL: stroški 
obratovanja 60/Mg 

Pb 
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Preglednica 7(b): Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu v sekundarni proizvodnji barvnih kovin 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu(v 
odstotkih) 

Stroški 
zmanjševanja 

(skupni stroški v 
USD) 

proizvodnja 
svinca 

kratke rotacijske peči: 
pokrovi z luknjami za 
sesanje + VF; cevni 
kondenzator; kisikov 
gorilnik 

99,9 45/Mg Pb 

proizvodnja 
cinka 

talilnica Imperial >95 14/Mg Zn 

46. Na splošno bi bilo treba postopke kombinirati z učinkovito 
napravo za zbiranje prahu za primarne pline in ubežne emisije. 
Najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje emisij so navedeni v 
preglednicah 7 (a) in (b). V nekaterih primerih so bile z vrečastimi 
filtri dosežene koncentracije prahu pod 5 mg/m3. 

Prolzvodnla cementa (priloga II, 7. kategorija) 

47. Peči za proizvodnjo cementa lahko uporabljajo sekundarna 
goriva, kot je odpadno olje ali odpadne gume. Pri uporabi odpadkov 
kot sekundarne surovine se lahko upoštevajo zahteve za emisije 
pri postopkih sežiganja odpadkov, če pa se uporabljajo nevarni 
odpadki, pa glede na uporabljene količine v napravi zahteve pri 
postopkih sežiganja nevarnih odpadkov. Ta del pa se nanaša na 
peči za proizvodnjo cementa na fosilna goriva. 

48. Do emisije delcev pride v vseh fazah postopka proizvodnje 
cementa, ki zajemajo prekladanje materiala, pripravo surovin 
(drobilnice, sušilnice), proizvodnjo klinkerja in pripravo cementa. 
Težke kovine se vnašajo v cementne peči s surovinami, fosilnimi 
in odpadnimi gorivi. 

49. Za proizvodnjo klinkerja so na razpolago te vrste peči: dolga 
mokra rotacijska peč, dolga suha rotacijska peč, rotacijska peč s 
ciklonskim predgrelnikom, rotacijska peč z rešetkastim 
predgrelnikom, jaškasta peč. Glede porabe energije in možnosti 
nadzora nad emisijami so najboljše rotacijske peči s ciklonskim 
predgrelnikom. 

50. Zaradi izkoriščanja toplotne energije se odpadni plini iz 
rotacijskih peči speljejo skozi predgrelni sistem in sušilnike (če 
so inštalirani), preden se očistijo. Zbrani prah se vrne med 
surovine. 

51. Manj kot 0,5 odstotka svinca in kadmija, ki se vneseta v peč, 
se sprosti v plinih iz dimnovoda. Velika vsebnost lužnin in pranje 
plina v peči ohranjata kovine v klinkerju ali prahu v peči. 

52. Emisija težkih kovin v zrak se lahko zmanjša na primer tako, 
da se zbrani prah izloči iz postopka in se odlaga, namesto da se 
ponovno vrne med surovine. V vsakem primeru je treba pri 
odločitvi upoštevati posledice izpuščanja težkih kovin v jalovino. 
Druga možnost je prestrezanje žganih odpadkov, ko se kalcinirani 
odpadki deloma odlagajo pred vrata peči in se nato naložijo v 
napravo za pripravo cementa. Druga možnost je, da se prah 
doda klinkerju. Pomemben ukrep je tudi skrben nadzor, da peč 
deluje neprekinjeno, tako da se preprečujejo izredni izklopi 
elektrostatičnih filtrov. Ti lahko povzročijo presežne koncentracije 
CO. Zelo pomembno je, da se pri teh izrednih izklopih preprečijo 
velike koncentracije emisij težkih kovin. 

53. Najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje emisij so navedeni 
v preglednici 8. Za zmanjšanje neposrednih emisij prahu iz 
drobilnikov, mlinov in sušilnikov se v glavnem uporabljajo vrečasti 
filtri, medtem ko se odpadni plini iz peči in naprav za ohlajevanje 
klinkerja nadzorujejo z elektrostatičnimi filtri. Z EFP se lahko 
koncentracija prahu zmanjša pod 50 mg/m3. Pri uporabi VF se 
vsebnost prahu v očiščenem plinu lahko zmanjša na 10 mg/m3. 
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Preglednica 8: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu pri proizvodnji cementa 

Viri emisij Ukrep(i) za 
nadzor 

Učinkovitost 
zmanjSevanja (v 

odstotkih) 

Stroški 
zmanjševanja 

neposredne emisije 
iz drobilnikov, 
mlinov, sušilnikov 

VF Cd, Pb: > 95 ** 

neposredne emisije 
iz rotacijskih peči, 
naprav za ohlajanje 
klinkeija 

EFP Cd, Pb: > 95 

neposredne emisije 
iz rotacijskih peči 

adsorpcija ogljika Hg: > 95 •• 

Proizvodnja stekla (priloga II, 8. kategorija) 

54. Pri proizvodnji različnih vrst stekla so najpomembnejše emisije 
svinca, saj se pri več vrstah stekla kot surovina dodaja svinec 
(na primer, za kristalno steklo katodne cevi). Pri natrijkalcijevem 
steklu za embalažo so emisije odvisne od kakovosti recikliranega 
stekla, ki se uporablja v postopku. V prahu, ki nastaja pri taljenju 
kristalnega stekla, je delež svinca običajno od 20 do 60 odstotkov. 

55. Emisije prahu nastajajo večinoma pri pripravi zmesi, v pečeh, 
zaradi uhajanja iz odprtin peči ter pri brušenju in pihanju steklenih 
izdelkov. Odvisne so predvsem od vrste uporabljenega goriva, 
peči in proizvedenega stekla. Kisikovi gorilniki lahko zmanjšajo 
odpadno količino plina in dimnega prahu za 60 odstotkov. Emisije 
svinca pri električnem segrevanju so bistveno nižje kot pri 
segrevanju z oljnim/plinskim gorivom. 

56. Staljeno steklo se pripravlja v kadnih pečeh z neprekinjenim 
dodajanjem surovin, dnevnih kadnih pečeh ali v lončenih pečeh. 
Pri taljenju v kadnih pečeh s prekinjenim dodajanjem surovin lahko 
emisije prahu zelo nihajo. Emisije prahu iz kadnih peči za kristalno 
steklo (< 5 kg/Mg staljenega stekla) so višje kot iz drugih kadnih 
peči (< 1 kg/Mg staljenega natrijevega in kalijevega stekla). 

57. Nekateri ukrepi za zmanjšanje neposrednih emisij prahu, ki 
vsebuje kovine, so: steklo v obliki kroglic, zamenjava sistema 
segrevanja na olje/plin z elektriko, dodajanje večjih količin stekla 
v zmes in boljše odbiranje surovin (distribucija po velikosti) in 
recikliranega stekla (brez frakcij, ki vsebujejo svinec). Izpušni 
plini se lahko očistijo v vrečastih filtrih, pri čemer se emisije 
zmanjšajo pod 10 mg/m3. Z elektrostatičnimi filtri se doseže 
zmanjšanje na 30 mg/m3. Učinkovitost zmanjšanja emisij je 
prikazana v preglednici 9. 

58. Razvoj postopka pridobivanja kristalnega stekla brez svinčevih 
spojin poteka. 

Preglednica 9: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
prahu pri proizvodnji stekla 

Viri emisij Ukrep(i) za 
nadzor 

Učinkovitost 
zmanjševanja 

prahu (v odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 
(skupni stroški) 

Neposredne 
emisije 

VF >98 

EFP >90 .. 

Kloralkalna elektroliza (priloga II, 9. kategorija) 

59. Pri kloralkalni elektrolizi se proizvajajo Cl2, alkalijski hidroksidi 
In vodik z elektrolitičnim razkrojem raztopine natrijevega klorida. 
V obstoječih napravah se običajno uporablja amalgamski in 
membranski postopek, pri obeh pa je treba uvesti dobro prakso, 
da bi preprečili okoljske probleme. Pri membranskem postopku ni 
neposrednih emisij živega srebra. Poleg tega je zanj potrebna 
manjša energija za elektrolizo, zahteva pa višje temperature za 
koncentracije alkalijskih hidroksidov (glede na celotno energetsko 
bilanco ima rahlo prednost tehnologija membranskih celic - za 10 

do 15 odstotkov), postopek pa zahteva tudi manjše celice. Tako 
se ta postopek šteje kot priporočljiv za nove naprave. Sklep št. 
90/3 Komisije za preprečevanje onesnaževanja morja iz virov na 
kopnem (PARCOM) z dne 14. junija 1990 priporoča, da se 
obstoječe kloralkalne naprave z živosrebmimi celicami čim prej 
ukinejo in se do leta 2010 popolnoma prenehajo uporabljati. 

60. Ugotovljeno je, da je naložba za nadomeščanje živosrebrnih 
celic z membranskim postopkom med USD 700-1000/Mg 
proizvodne zmogljivosti Cl2. Čeprav lahko nastanejo dodatni stroški 
med drugim zaradi višjih stroškov uporabe in čiščenja solne 
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raztopine, se v večini primerov proizvodni stroški zmanjšajo. 
Zmanjšajo se zaradi manjše porabe energije in manjših stroškov 
za čiščenje odpadne vode ter odstranjevanje odpadkov. 

61. Viri emisij živega srebra v okolje pri amalgamskem postopku 
so: prezračevanje celic, izpušni plini pri postopku, proizvodi, zlasti 
vodik, in odpadna voda. V zvezi z emisijami v zrak je posebej 
pomemben Hg, ki uhaja iz celic v prostor, v katerem so celice. 
Zelo so pomembni preprečitveni ukrepi in nadzor in morajo imeti 
prednost zaradi sorazmernega pomena vsakega vira v 
posamezni napravi. Vsekakor pa so potrebni posebni ukrepi za 
nadzor pri pridobivanju živega srebra iz gošče, ki nastane pri 
postopku. 

62. Za zmanjšanje emisij iz obstoječih naprav za amalgamski 
postopek so potrebni ti ukrepi: 

nadzor postopka in tehnični ukrepi za optimizacijo delovanja 
celic, vzdrževanje in učinkovitejše delovne metode, 

pokrovi, zatesnitev in nadzorovano izsesavanje; 

čiščenje prostorov s celicami in ukrepi za lažje čiščenje in 

čiščenje omejenih tokov plina (tokovi onesnaženega zraka in 
vodnega plina). 

63. Ti ukrepi lahko zmanjšajo emisije živega srebra na vrednosti 
precej pod 2,0 g/Mg proizvodne zmogljivosti Cl2, izražene kot 
letno povprečje. Obstajajo naprave, ki dosegajo emisije bistveno 
pod 1,0 g/Mg proizvodne zmogljivosti Cl2. S sklepom št. 90/3 
PARCOM se zahteva, da do 31. decembra 1996 obstoječe 
kloralkalne naprave na podlagi živega srebra dosežejo raven 2 g 
Hg/Mg Cl2 za emisije, ki jih pokriva Konvencija o preprečevanju 
onesnaževanja morja iz virov na kopnem. Ker so emisije v veliki 
meri odvisne od dobre prakse obratovanja, bi moralo povprečje 
temeljiti na vzdrževalnih obdobjih enega leta ali manj. 

Sežiaanle komunalnih, medicinskih In nevarnih odpadkov 
(priloga II, 10. in 11. kategorija) 

64. Emisije kadmija, svinca in živega srebra nastajajo pri sežiganju 
komunalnih, medicinskih in nevarnih odpadkov. Pri tem postopku 
se živo srebro, večji del kadmija in manjši del svinca uparijo. Za 
zmanjšanje teh emisij bi bili potrebni posebni ukrepi pred 
sežiganjem in po njem. 

65. Za najboljšo razpoložljivo tehnologijo odstranjevanja prahu se 
štejejo vrečasti filtri v kombinaciji s suhimi ali mokrimi metodami 
za nadzor nad hlapi. Za doseganje nizkih emisij prahu se lahko 
uporabljajo tudi elektrostatični filtri v kombinaciji z mokrimi sistemi, 
vendar so manj uporabni kot vrečasti filtri, zlasti s prevleko za 
adsorpcijo hlapnih onesnaževal. 

66. Če se najboljše razpoložljive tehnologije uporabljajo za čiščenje 
dimnih plinov, se koncentracije prahu zmanjšajo na 10 do 20 mg/ 
m3; v praksi so bile dosežene še nižje koncentracije in v nekaterih 
primerih celo poročajo o nižjih koncentracijah kot 1 mg/m3. 
Koncentracije živega srebra se lahko zmanjšajo na 0,05 do 0,10 
mg/m3 (normirano na 11 odstotkov 02). 

67. Najpomembnejši sekundarni ukrepi za zmanjševanje emisij 
so našteti v preglednici 10. Težko je dobiti splošno veljavne podatke, 
ker so relativni stroški v USD/tono odvisni od izredno velikega 
števila spremenljivk, ki se po lokacijah razlikujejo, na primer 
sestava odpadkov. 

68. Težke kovine najdemo v vseh frakcijah komunalnih odpadkov 
(na primer v izdelkih, papirju, organskih snoveh). Emisije težkih 
kovin je tako mogoče zmanjšati z zmanjševanjem količin 
komunalnih odpadkov, ki se sežigajo. To je mogoče doseči z 
različnimi strategijami za gospodarjenje z odpadki, vključno s 
programi recikliranja in kompostiranja organskih snovi. Poleg tega 
nekatere države članice ZN/EKE dovoljujejo odlaganje komunalnih 
odpadkov na odlagališča. V ustrezno urejenih odlagališčih emisij 
kadmija in svinca ni, emisije živega srebra pa so nižje kot pri 
sežiganju. V več državah članicah ZN/EKE potekajo raziskave 
emisij živega srebra iz odlagališč. 

Viri emisij Ukrep(i) za nadzor Učinkovitost 
zmanjševanja (v 

odstotkih) 

Stroški zmanjševanja 
(skupni stroški v USD) 

dimni plini visoko učinkoviti 
pralniki plinov 

Pb, Cd: > 98 
Hg: pribl. 50 

•• 

EFP (3 polja) Pb, Cd: 80-90 10-20/Mg odpadkov 
mokri EFP (1 polje) Pb, Cd: 95-99 „ 
vrečasti filtri Pb, Cd: 95-99 15-3 0/Mg odpadkov 
dodajanje ogljika + 
VF 

Hg: > 85 stroški obratovanja: 
pribl. 2-3/Mg odpadkov 

filtriranje s plastjo 
ogljika 

Hg: > 99 stroški obratovanja: 
pribl. 50/Mg odpadkov 

Preglednica 10: Viri emisij, ukrepi za nadzor in učinkovitost ter stroški zmanjševanja 
pri sežiganju komunalnih, medicinskih in nevarnih odpadkov 
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Priloga IV 

ROKI ZA ZAČETEK UPORABE MEJNIH VREDNOSTI IN NAJBOLJŠIH 
RAZPOLOŽLJIVIH TEHNOLOGIJ V NOVIH IN OBSTOJEČIH NEPREMIČNIH VIRIH 

Roki za začetek uporabe mejnih vrednosti in najboljših 
razpoložljivih tehnologij so: 

(a) za nove nepremične vire: dve leti od datuma začetka 
veljavnosti tega protokola; 

(b) za že obstoječe nepremične vire: osem let od datuma začetka 
veljavnosti tega protokola. Po potrebi se ta rok za posamezen 
že obstoječi nepremični vir podaljša v skladu z amortizacijsko 
dobo, ki jo določa notranja zakonodaja. 

Priloga V 

MEJNE VREDNOSTI ZA NADZOR NAD EMISIJAMI IZ VEČJIH NEPREMIČNIH VIROV 

v 

I. UVOD 

1. Za nadzor nad emisijami težkih kovin sta pomembni dve vrsti 
mejnih vrednosti: 

vrednosti za posamezne težke kovine ali skupine težkih kovin 
in 

vrednosti za emisije trdnih delcev na splošno. 

2. Načeloma mejne vrednosti za trdne delce ne morejo nadomestiti 
posameznih mejnih vrednosti za kadmij, svinec in živo srebro, 
ker količina kovin v emisijah delcev od enega postopka do drugega 
zelo niha. Upoštevanje teh mejnih vrednosti pa bistveno prispeva 
k zmanjševanju emisij težkih kovin na splošno. Poleg tega je 
spremljanje stanja emisij trdnih delcev običajno cenejše kot 
spremljanje stanja posameznih vrst snovi, stalno spremljanje 
stanja posameznih težkih kovin pa na splošno ni izvedljivo. Tako 
imajo mejne vrednosti trdnih delcev veliko praktično vrednost in 
so tudi določene v tej prilogi večinoma kot dodatni podatek ali 
namesto posameznih mejnih vrednosti za kadmij ali svinec ali 
živo srebro. 

3. Mejne vrednosti, izražene v mg/m3, se nanašajo na standardne 
pogoje (volumen pri 273,15 K, 101,3 kPa, suhi plin) in se izračunajo 
kot povprečna vrednost enournih meritev med večurnim 
obratovanjem, praviloma 24-urnim. Ne upoštevajo se meritve na 
začetku in koncu merjenja. Čas izračunavanja povprečja se lahko 
po potrebi podaljša, če se tako dosežejo dovolj natančni rezultati 
spremljanja stanja. V zvezi z vsebnostjo kisika v odpadnem plinu 
se uporabljajo dane vrednosti za izbrane večje nepremične vire. 
Prepovedano je vsakršno redčenje, da bi se znižala koncentracija 
onesnaževal v odpadnih plinih. Mejne vrednosti za težke kovine 
vključujejo kovine in njihove spojine v trdnem in plinastem stanju 
ter v obliki hlapov, izražene kot kovine. Če so dane mejne vrednosti 

za skupne emisije, izražene kot g/enoto proizvodnje ali 
zmogljivosti, se nanašajo na seštevek dimnih in ubežnih emisij, 
izračunanih kot letna vrednost. 

4. Kadar ni mogoče izključiti prekoračenja danih mejnih vrednosti, 
se spremlja stanje parametra emisij ali učinka, kikaže, ali se 
nadzorna enota pravilno uporablja in vzdržuje. Če emitirana 
količina delcev presega 10 kg/h, je treba spremljanje stanja emisij 
ali kazalnikov učinka izvajati neprekinjeno. Pri spremljanju stanja 
emisij je treba koncentracije onesnaževal v zraku v plinovodih 
meriti reprezentativno. Če se stanje delcev ne spremlja stalno, je 
treba koncentracije meriti v rednih časovnih presledkih, pri čemer 
so pri posamezni kontroli potrebni vsaj trije neodvisni odčitki 
vrednosti. Vzorčenje in analiza vseh onesnaževal kakor tudi 
referenčne metode merjenja za umerjanje avtomatskih merilnih 
sistemov se izvajajo v skladu s standardi, ki jih določi Evropski 
odbor za standardizacijo (CEN) ali Mednarodna organizacija za 
standardizacijo -(ISO). Dokler se standardi CEN ali ISO še 
pripravljajo, se uporabljajo nacionalni standardi. Nacionalni 
standardi se lahko uporabljajo tudi, če zagotavljajo enake rezultate 
kot standardi CEN ali ISO. 

5. Pri stalnem spremljanju stanja se šteje, da vrednosti ustrezajo 
mejnim vrednostim, če nobeno od izračunanih povprečij 24-urnih 
koncentracij emisij ne presega mejne vrednosti ali če 24-urno 
povprečje nadzorovanega parametra ne preseže korelacijske 
vrednosti tega parametra, ugotovljene pri preskusu delovanja, 
če se nadzorna enota pravilno uporablja in vzdržuje. Če se stanje 
ne spremlja stalno, se šteje, da vrednosti ustrezajo mejnim 
vrednostim, če povprečje odčitkov pri posamezni kontroli ne 
preseže mejne vrednosti. Vrednosti ustrezajo vsaki mejni 
vrednosti, izraženi kot skupne emisije na enoto proizvodnje ali 
kot skupne letne emisije, če ni presežena nadzorovana vrednost, 
kot je opisano zgoraj. 
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II. MEJNE VREDNOSTI ZA IZBRANE VEČJE 
NEPREMIČNE VIRE 

Zgorevanje fosilnih goriv (priloga II, 1. kategorija): 

6. mejne vrednosti se nanašajo na 6 odstotkov 02 v dimnem plinu 
za trdna goriva in na 3 odstotke 02 za tekoča goriva. 

7. mejna vrednost za emisije trdnih delcev za trdna in tekoča 
goriva: 50 mg/m3. 

Naprave za sintranie (priloga II, 2. kategorija): 

8. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 50 mg/m3. 

Naprave za peletiranje (priloga II, 2. kategorija): 

9. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 

(a) mletje, sušenje: 25 mg/m3 in 

(b) peletiranje: 25 mg/m3 ali 

10. mejna vrednost za skupne emisije trdnih delcev: 40 g/Mg 
proizvedenih peletov. 

Plavži (priloga II, 3. kategorija): 

11. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 50 mg/m3. 

Elektroobločne peči (priloga II, 3. kategorija): 

12. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 20 mg/m3. 

Proizvodnja bakra in cinka, vključno s talilnicami Imperial (priloga 
II, 5. in 6. kategorija): 

13. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 20 mg/m3. 

Proizvodnja svinca (priloga II, 5. in 6. kategorija): 

14. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 10 mg/m3. 

Proizvodnja cementa (priloga II, 7. kategorija): 

15. mejna vrednost za emisije trdnih delcev: 50 mg/m3. 

Proizvodnja stekla (priloga II, 8. kategorija): 

16. Mejne vrednosti se nanašajo na različne koncentracije 02 v 
dimnih plinih, odvisno od vrste peči: kadne peči: 8 odstotkov; 
taljenje v lončnih in suhih kadnih pečeh: 13 odstotkov. 

17. Mejna vrednost za emisije svinca: 5 mg/m3. 

Kloralkalna elektroliza (priloga II, 9. kategorija): 

18. Mejne vrednosti se nanašajo na skupno količino živega srebra, 
ki jo oddaja naprava v zrak, ne glede na vir emisij in so izražene 
kot letna srednja vrednost. 

19. Mejne vrednosti za obstoječe kloralkalne naprave pogodbenice 
ovrednotijo na zasedanju izvršnega organa najpozneje dve leti 
po datumu začetka veljavnosti tega protokola. 

20. Mejna vrednost za nove kloralkalne naprave: 0,01 g Hg/Mg 
proizvodne zmogljivosti Cl2. 

Sežiganje komunalnih, medicinskih in nevarnih odpadkov (priloga 
II, 10. in 11. kategorija): 

21. mejne vrednosti se nanašajo na 11-odstotno koncentracijo 
02 v dimnem plinu. 

22. mejna vrednost za emisije delcev: 

(a) 10 mg/m3 pri sežiganju nevarnih in medicinskih odpadkov; 

(b) 25 mg/m3 pri sežiganju komunalnih odpadkov. 

23. mejna vrednost za emisije živega srebra: 

(a) 0,05 mg/m3 pri sežiganju nevarnih odpadkov; 

(b) 0,08 mg/m3 pri sežiganju komunalnih odpadkov; 

(c) mejne vrednosti za emisije, ki vsebujejo živo srebro, pri 
sežiganju medicinskih odpadkov ovrednotijo pogodbenice 
na zasedanju izvršnega organa najpozneje dve leti po 
datumu začetka veljavnosti tega protokola. 
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Priloga VI 

UKREPI ZA NADZOR NAD PROIZVODI 

1. Razen če v tej prilogi ni drugače določeno, najpozneje v šestih 
mesecih po datumu začetka veljavnosti tega protokola vsebnost 
svinca v bencinu za motorna vozila, ki je v prodaji, ne sme 
presegati 0,013 g/l. Pogodbenice, ki prodajajo neosvinčeni bencin 
z nižjo vsebnostjo svinca kot 0,013 g/l, si prizadevajo to raven 
ohraniti ali znižati. 

2. Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti, da ima zamenjava 
goriva s tako vsebnostjo svinca, kot je navedena v prvem 
odstavku, za posledico zmanjšanje celotnih škodljivih vplivov na 
zdravje ljudi in okolje. 

3. Če država ugotovi, da bi zmanjševanje vsebnosti svinca v 
motornem bencinu, ki je v prodaji, v skladu s prvem odstavkom 
povzročilo resne družbenogospodarske ali tehnične probleme ali 
pa bi se skupni škodljivi vplivi na okolje ali zdravje zaradi tega ne 
zmanjšali, med drugim zaradi podnebnih razmer, lahko rok iz 
prvega odstavka, v katerem se lahko prodaja osvinčeni bencin z 
vsebnostjo svinca, ki ne presega 0,15 g/l, podaljša za obdobje do 
10 let. V tem primeru država svojo namero o podaljšanju roka 
navede v izjavi, ki jo deponira hkrati z listino o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu, izvršnemu organu pa predloži pisno 
obrazložitev razlogov. 

4. Pogodbenici se dovoli, da za stara motorna vozila prodaja 
majhne količine osvinčenega bencina, katerega vsebnost svinca 

ne presega 0,15 g/l, če to ne presega do 0,5 odstotka njene 
celotne prodaje motornega bencina. 

5. Vse pogodbenice morajo najpozneje v petih letih, države z 
gospodarstvi v prehodu, ki izrazijo namero o podaljšanju 
desetletnega roka v izjavi, ki jo deponirajo skupaj z listino o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, pa najpozneje v desetih 
letih po datumu začetka veljavnosti tega protokola doseči ravni 
koncentracij, ki ne presegajo: 

(a) 0,05 utežnega odstotka živega srebra v manganovih alkalnih 
baterijah za daljšo uporabo v skrajnih razmerah (na primer 
temperature pod 0 °C ali nad 50 "C, izpostavljenost udarcem) 
in 

(b) 0,025 utežnega odstotka živega srebra v vseh drugih 
manganovih alkalnih, baterijah. 

Zgornje mejne vrednosti se lahko prekoračijo pri novih vrstah 
uporabe tehnologije baterij ali za uporabo baterij v novem prizvodu, 
če se sprejmejo ustrezni varnostni ukrepi, da se izdelane baterije 
ali proizvodi, pri katerih baterij ni mogoče enostavno odstraniti, 
odstranjujejo na okolju primeren način. Manganove alkalne 
gumbaste celice in baterije, sestavljene iz gumbastih celic, ne 
spadajo med te obveznosti. 

Priloga VII 

UKREPI ZA GOSPODARJENJE S PROIZVODI 

1. Cilj te priloge je oblikovati smernice za ukrepe za gospodarjenje 
s proizvodi za pogodbenice. 

2. Pogodbenice lahko izbirajo med primernimi ukrepi za 
gospodarjenje s proizvodi, kot na primer ukrepi v nadaljevanju, 
kot rezultat mogoče nevarnosti škodljivih vplivov emisij ene ali 
več težkih kovin iz priloge I na zdravje ljudi ali okolje ob upoštevanju 
vseh večjih pomanjkljivosti in koristi takih ukrepov, s katerimi naj 
bi se zagotovilo, da bi vse spremembe proizvoda povzročale 
manjše škodljive vplive na zdravje ljudi in okolje: 

(a) nadomeščanje proizvodov, ki vsebujejo eno ali več namerno 
dodanih težkih kovin iz priloge I, če obstaja ustrezen 
nadomestni proizvod; 

(b) zmanjšanje na najmanjšo možno mero ali nadomestitev ene 
ali več namerno dodanih težkih kovin iz priloge I v proizvodih; 

(c) navajanje podatkov o proizvodu, vključno z označevanjem, 
da so uporabniki obveščeni o vsebnosti ene ali več namerno 
dodanih težkih kovin iz priloge I in o potrebi po vami uporabi 
in ravnanju z odpadki; 

(d) uporaba gospodarskih spobud ali prostovoljnih dogovorov 
za zmanjšanje ali odpravo vsebnosti težkih kovin iz priloge I 
v proizvodih in 

(e) priprava in izvajanje programov za zbiranje, recikliranje ali 
odstranjevanje proizvodov, ki vsebujejo katero od težkih kovin 
iz priloge I na okolju varen način. 

3. Vsak proizvod ali skupina proizvodov, našteta v nadaljevanju, 
vsebuje eno ali več težkih kovin iz priloge I in zanjo velja ureditveni 
ali prostovoljni ukrep najmanj ene pogodbenice konvencije, ki 
večinoma temelji na prispevku tega proizvoda k emisijam ene ali 
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več težkih kovin iz priloge I. Ni pa še na voljo dovolj podatkov, da 
bi bilo mogoče trditi, da so pomembnejši vir za vse pogodbenice 
in jih je zato treba vključiti v prilogo VI. Vse pogodbenice se 
spodbujajo, naj preučijo razpoložljive podatke in če ugotovijo, da 
je treba sprejeti previdnostne ukrepe za enega ali več v 
nadaljevanju naštetih proizvodov, uporabijo ukrepe za 
gospodarjenje s proizvodi iz drugega odstavka: 

(a) za električne sestavne dele, ki vsebujejo živo srebro, na 
primer naprave, ki imajo eno ali več stikal/senzorjev za prenos 
električnega toka, kot so releji, termostati, nivojska, tlačna in 
druga stikala (ukrepi vključujejo prepoved večine električnih 
sestavnih delov, ki vsebujejo živo srebro, prostovoljne 
programe za nadomestitev nekaterih stikal, ki vsebujejo živo 
srebro, z elektronskimi ali posebnimi stikali, prostovoljne 
programe za recikliranje stikal in prostovoljne programe za 
recikliranje termostatov); 

(b) za merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro, kot so 
termometri, manometri, barometri, merilniki tlaka, tlačna stikala 
in prenosniki tlaka (sprejeti ukrepi vključujejo prepoved 
termometrov in merilnih inštrumentov, ki vsebujejo živo 
srebro); 

(c) za fluoroscenčne svetilke, ki vsebujejo živo srebro (sprejeti 
ukrepi vključujejo zmanjšanje vsebnosti živega srebra na 

svetilko s prostovoljnimi in ureditvenimi programi in 
prostovoljnimi programi recikliranja); 

(d) za zobni amalgam, ki vsebuje živo srebro (sprejeti ukrepi 
vsebujejo prostovoljne ukrepe in prepoved z izjemami 
uporabe zobnega amalgama in prostovoljne programe za 
spodbujanje zajetja zobnega amalgama pred izpuščanjem iz 
zobnih ordinacij v vodne čistilne naprave); 

(e) za fitofarmakološka sredstva, ki vsebujejo živo srebro, 
vključno s pripravo semen (sprejeti ukrepi vključujejo 
prepoved vseh fitofarmakoloških sredstev, ki vsebujejo živo 
srebro, vključno z obdelavo semen in prepovedjo uporabe 
živega srebra kot razkužila); 

(f) za barve, ki vsebujejo živo srebro (sprejeti ukrepi vključujejo 
prepoved vseh takih barv, prepoved takih barv za notranjo 
uporabo in barvanje otroških igrač ter prepoved uporabe v 
premazih za zaščito pred algami) in 

(g) za baterije, ki vsebujejo živo srebro, razen baterij iz priloge VI 
(sprejeti ukrepi vključujejo zmanjšanje vsebnosti živega 
srebra s prostovoljnimi in ureditvenimi programi, okoljske 
takse in prostovoljne programe recikliranja). 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje protokola skrbijo Ministrstvo za okolje, prostor in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
energijo, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za promet. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Protokol o težkih kovinah h Konvenciji o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje preko meja iz leta 1979 je bil sprejet v Aarhusu na 
Danskem 24. 6. 1998, kjer ga je Slovenija takrat tudi podpisala. Do 
3. oktobra ga je ratificiralo 16 držav, veljati pa bo začel 29. 
decembra 2003. 

Slovenija je Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja prevzela od SFRJ z aktom o notifikaciji nasledstva 
(Ur. list RS MP 9/92) (v nadaljevanju: konvencija). Ta konvencija 
ima osem protokolov, od katerih je Slovenija ratificirala doslej dva: 
Protokol o dolgoročnem financiranju programa sodelovanja za 
spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v 
Evropi (EMEP) (Ur.list SFRJ, št. 2/87) in Protokol o nadaljnjem 
zmanjševanju emisij žvepla (Ur.list RS, MP št. 7/98). 

Cilj Protokola o težkih kovinah (v nadaljevanju: protokol) je 
nadzorovati in zmanjševati emisije škodljivih težkih kovin: kadmij 
(Cd), svinec (Pb) in živo srebro (Hg), ki jih povzročajo človekove 
dejavnosti. Te emisije se prek ozračja prenašajo na velike razdalje 
in lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali okolje. V skladu s 
temeljnimi obveznostmi protokola morajo pogodbenice zmanjšati 
svoje letne emisije vsakega onesnaževala iz priloge I pod njihovo 
raven iz izhodiščnega leta (praviloma leto 1990). Slovenija bo za 
izhodiščno leto obdržala leto 1990, saj trenutni podatki kažejo, da 
je to najugodnejše zanjo. Sicer pa imajo pogodbenice možnost 
izbrati zanje ugodnejše izhodiščno leto med letom 1985 in 1995, 
kar lahko določijo tudi še ob ratifikaciji. Pogodbenica se tudi 
zaveže, da začne v določenih rokih uporabljati za nepremične 
vire najboljše razpoložljive tehnologije iz priloge III, kipa ima naravo 
priporočila. Protokol želi zmanjšati emisije iz industrijskih procesov 
(proizvodnja železa in jekla, proizvodnja barvastih kovin), 
procesov izgorevanja (proizvodnja energije, cestni promet) in 
sežiganja odpadkov. V prilogi II so določene kategorije nepremičnih 
virov, medtem ko so v prilogi V določene njihove mejne vrednosti 
emisij, najboljše razpoložljive tehnologije za te vire so navedene 
prilogi III, roki za začetek uporabe mejnih emisijskih vrednosti in 
najboljših razpoložljivih tehnologij pa so v prilogi IV. Rok za nove 
vire je 2 leti, za obstoječe pa 8 let od začetka veljavnosti protokola. 
Protokol v prilogi VI zahteva od pogodbenic, da opustijo uporabo 
osvinčenega bencina (pod 0,013 g Pb/I) in da izvajajo ukrepe za 
zmanjševanje deleža težkih kovin v proizvodih, kot so: živo srebro 
v baterijah ali električne sestavne dele (termostati, stikala), merilnih 
instnjmentih (termometri, barometri) fluoroscentnih lučeh, zobnih 
amalgamih, pesticidih in barvah. Priloga VII, ki ima tudi naravo 
priporočila, pa govori o ukrepih za gospodarjenje s proizvodi, da 
bi se čim bolj zmanjšale emisije in uporaba težkih kovin. 

Vsaka pogodbenica mora izdelati in dopolnjevati evidence emisij 
težkih kovin, ki so določene v prilogi I, pri čemer uporablja 
metodologije, ki jih določi upravni organ EMEP. Pogodbenice si 

med seboj izmenjujejo informacije in tehnologije za zmanjševanje 
emisij težkih kovin. Vsaka pogodbenica mora tudi pripraviti 
strategije, politike in programe za izvajanje obveznosti po tem 
protokolu. Pogodbenice spodbujajo raziskave, razvoj in spremljanje 
stanja emisij težkih kovin. Izpolnjevanje obveznosti spremlja 
izvedbeni odbor konvencije, ki o tem poroča na zasedanjih 
pogodbenic. 

Končne določbe protokola govorijo o reševanju sporov, načinu 
spreminjanja protokola, veljavnosti. Za vsako pogodbenico, ki 
ratificira protokol po deponiranju 16 listine o ratifikaciji, začne ie-ta 
veljati devetdeseti dan po datumu, ko ta pogodbenica deponira 
svojo listino o ratifikaciji pri depozitarju. 

Za izpolnjevanje določb protokola je v Sloveniji v veljavi že veliko 
predpisov, ki so bili sprejeti v zvezi s prilagajanjem zakonodaje 
EU in pokrivajo temeljne obveznosti iz protokola. Slovensko 
zakonodaja pa ni usklajena s protokolom v naslednjih točkah: 

kriteriji za doseganje mejnih emisijskih vrednosti za delce iz 
nepremičnih virov (izgorevanje fosilnih goriv - priloga II, 1. 
kategorija, za kurilne naprave med 50 in 500 MW, trdna goriva), 

-standardi za naprave za peletiranje še niso določeni, v Uredbi o 
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list 
RS, št. 73/94, 68/96 in 109/01) pa so mejne vrednosti emisij višje 
kot v prilogi V protokola. 

Zaradi uskladitve obveznosti s protokolom bo treba prilagoditi 
podzakonske predpise, za kar MOPE že izdeluje strokovne 
podlage, sprejem predpisov pa je v programu dela za leto 2004. 
Ocenjujemo tudi, da ustrezna uskladitev in dopolnitev zakonodaje 
na navedenih področjih in njeno uveljavljanje ne bo povzročalo 
težav. 

Glede na to, da je Slovenija že ukinila prodajo osvinčenega bencina 
s 1. 7. 2001 in da ratifikacija protokola pomeni hkrati tudi sprejem 
evropskih standardov, ocenjujemo, da izpolnjevanje protokola ne 
predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije. 

Evropska unija je protokol o težkih kovinah že ratificirala (3. 5. 
2001), in je le-ta sestavni del pravnega reda EU, zato ga mora 
Slovenija ratificirati do 1. maja 2004, t.j. do predvidenega datuma 
polnopravnega članstva v EU. 

Za izvajanje protokola so pristojna Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo, Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za promet. 
Predlagamo, da protokol ratificira Državni zbor RS. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta 

Zakon o ratifikaciji protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 
1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja 

2) Skladnost predloga akta z določbami Evroskeaa 
sporazuma o pridružitvi 

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

70. člen in drugi odstavek 71. člena 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

Obveznosti so izpolnjene v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

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

- Council Decisionof 4 April 2001, on the approval, on behalf of 
the European Community, of the Protocol to the 1979 Con- 
vention on Long-Range Transboundary Air Pollution op Heavy 
Metals (2001/379/EC) - usklajeno v celoti 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoral navedenimi pravnimi viri ES Meto) 
/ 

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

6) Ali ie predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
Ne 

7) sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX. 
Komlslta ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) 
/ 

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

Vodja pravno sistemske 
službe za okolje 
DUŠAN PICHLER 

Minister 
za okolje, prostor In energijo 

mag. JANEZ KOPAČ 
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Obvestili 

ODBORA ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, 

SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE O 

SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 28.11.2003 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT.31 
(na podlagi sklepa*, sprejetega na 31. seji Državnega zbora, dne 28. novembra 2003) 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO 
POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE 

NOVI PODPREDSEDNIK LJUBO GERMIČ 

DOSEDANJA 
PODPREDSEDNICA 

CVETA ZALOKAR ORAŽEM 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 28.11.2003 DALJE 

Sklep o spremembi Odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide (ilr.l.St. 109/2000, 
3/2001, 62X001 in Poročevalec St. 8/2003) 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 2.12.2003 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT.32 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO 
POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE 

NOVA ČLANICA CVETA ZALOKAR ORAŽEM 

DOSEDANJI ČLAN LJUBO GERMIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 01.12. 2003 DALJE 
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NAROČAM  
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IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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