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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedb' 
dodano vrednost vam sporočamo p0' 

i dav"a 

datKe: 

n« 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

izjava 
ura1 dn° 

Izdajatelj glasila nadomešča s to < J (0ni. 
pisno informacijo posameznim nar 

Uredništvo P°r° 
b^3 iict 
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^ seje Državnega zbora Republike Slovenije 

t u u"avnav" • 

^2. IV •nienovanja predsednika in podpredsednika Mandatno-volilne komisije - 

£ lm< 
""^Vka ®'llne U r- «»»«unii\a m puupitsuseuiinvči 

člena 3t;0m'Si'e' ^PA 2"IV' na P°dlagi prvega 
ie' nasle'dr.;;' 1'n 2®° člena poslovnika državnega 

na 1. seji, dne 22.10.2004, ob 
podpredsednika 

inji 

SKLEP: 

V"no komisijo Državnega zbora Republike Slovenije 

za predsednika: 

Franc Sušnik, Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke 

za podpredsednika: 

Davorin Terčon, Poslanska skupina Liberalne demokracije 
Slovenije. 

) 

•10, 
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e seje Državnega zbora Republike Slovenije 

^U.cd?v' Zadev© predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU in Evropskemu 
-iv 

1?N 
S|0ven-°°4 Ob,ohrblike Sl0venije je >s-D obravi 

REPuBLIKE SLOVENIJE 

na 2. izredni seji dne 
Posio^Svetu em i V"avi 2adeve predsedovanja Republike 

a ^ržavn6r,n roPskemu svetu na podlagi 154. i člena 
I-IŠČF 2bora sprejel naslednje 

k0^'e.a^Po9odba ŽOOg pje 
a 0 ustav' za Evropo stopi v veljavo do 

Publika Slovenija sprejme predsedovanje 

Svetu Evropske unije v prvi skupini držav, v obdobju od 1.1.2007 
do 30.6.2008, in ga, v primeru, da se predsedovanje ne bo izvajalo 
skupno, izvaja v prvi polovici leta 2008. 

V primeru, da Pogodba o ustavi za Evropo ne stopi v veljavo do 
konca leta 2006, Republika Slovenija sprejme predsedovanje 
Evropskemu Svetu in Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 
2008. 

3 
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r6(J| 
°9 zakona 

^EliflEMBAH ZAKONA 0 

JJKojninskem IN INVALIDSKEM 

^VAROVANJU 

a"i Postopek - EPA 27 ■ IV 

Ujl avnega zbora RS 
,ana.l5 11 „ ',5-11.2004 

^Pisani 
19

P> Slovenk °*?vešča, da na podlagi 88. člena Ustave 
l9/o7na Zakona 1 ( radni list Rs. št. 33/91-1, 41/97, 66/00), 
t'; 44/94) jn P°slancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 
obra" ® Slov<w ^'ena Poslovnika Državnega zbora 

0 in sprejle
m
(Uradni HSt' Št' 35/°2, 60/°4) V'aga V 

^ed 

I?K°j1£nskpAK0Na 1-UpBj NSKEM |N ^ o SPREMEMBAH ZAKONA O 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ- 

UVoD 

8 stana ■ 
^riostij 13 'n razl°9' 23 sPrejem zakona 

^jav^s'rezneQa?k M0nCiže dl'e ćasa Prisotno nezadovoljstvo 
"^ininSt' 2atl'eva s 'evania pokojnin z rastjo plač in prizadeti 
Si no

S plačami jn prernGrr|bo obstoječega načina usklajevanja 
J1 So i, jUs,reznih'0hSlCer-,a'<0'da v bodoče ne bi h'1've^ prizadeti 

adni i- Zakona S 0'eCih reši'ev. Zato je potrebno 150., 150.a 
Noi06/9o. Pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
^iav Us^3jevan' ob"kovati tako, da bodo le-ti omogočali 
^liL ®nje Pokojni9 POl<0'n'n z rastjo plač. Namreč, vsako 

ed rastin m f zamikom pomeni izgubo določenega dela 10 plač m pokojninami. 
. i' So tjj|e 

ft<!" r 2a u
V
k?ral<s' Preizkušene številne različice za s 'ajevanje pokojnin. Tako se je upoštevalo: 

Na podlagi 142. člena Poslovnika DZ RS predlaga, da Državni 
zbor predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo zakona. 

Kot predlagatelj zakona bo sodeloval na sejah delovnih teles 
Državnega zbora in na seji Državnega zbora. 

Mag. Franc Žnidaršič, l.r. 

mesečno povprečje plač v predzadnjem letu pred letom, v 
katerem so se usklajevale pokojnine, 
mesečno povprečje plač za zadnje leto pred letom, za katero 
so se usklajevale pokojnine, 
kumulativno povprečje mesečnih plač za čas od začetka 
leta, v katerem so se usklajevale pokojnine ter 
povprečna plača za zadnji mesec pred uskladitvijo pokojnin, 
za katerega je bil objavljen uradni statistični podatek. 

Iz navedenega pregleda dosedanjih načinov usklajevanja pokojnin 
odseva ekonomsko socialna realnost slovenske družbe v njeni 
tranziciji v liberalno, demokratično in socialno družbo. 

V dosedanjih spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z vsemi novelami, ki spreminjajo 150. člen oz. 
modificirajo njegove rešitve, se kaže dilema, kako ustrezno urediti 
način usklajevanja pokojnin z rastjo plač, da bi hkrati ohranili 
pričakovano socialno pravičnost in obenem upoštevali finančne 

Brribe^200^ 
poročevalec, št. 115 



zmožnosti države. Podatki namreč kažejo, da je v obdobju po 
sprejemu veljavnega zakona, tj. od 1. 1. 2000 rast povprečnih 
starostnih in vseh ostalih pokojnin zaostajala za povprečnimi 
plačami že za več kot 6 %. Vse pogosteje se uveljavlja prepričanje, 
da je sedanja upokojenska populacija doslej izgubila že dve 
povprečni pokojnini zaradi obstoječih načinov usklajevanja 
pokojnin s plačami. 

V slovenski javnosti se je uveljavilo spoznanje, da upokojenci ne 
morejo biti edina socialna skupina, ki izgublja na vrednosti svojih 
pokojnin in da so bile obstoječe rešitve sprejete brez posluha za 
upokojence, zlasti tiste z najnižjimi pokojninami. 

2. Namen in cilji zakona 

S spremembami 150., 150.a in 150.b člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju želimo spremeniti način 
usklajevanja pokojnin z gibanji plač na zaposlenega v državi. 
Predlagane spremembe ohranjajo obstoječe načelo, po katerem 
se bodo pokojnine tudi v prihodnje usklajevale z gibanjem plač na 
zaposlenega v državi, vendar tako, da se bo usklajevanje 
opravljalo mesečno. 

V predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju predvidevamo naslednje rešitve: 

pokojnine se usklajujejo glede na mesečno gibanje plač 
zaposlenega v državi, 
določa se odvisni mesečni indeks višine sprememb pokojnin, 
predvideva se izplačevanje pokojnin v obliki predujma ir 

poračuna, 
opredeljuje se poračun, ki je opredeljen kot razlika med vsoto 
usklajenih mesečnih zneskov pokojnine določenega obdobja 
in vsoto izplačanih predujmov v istem obdobju, 
predvidevajo se roki, kdaj se opravijo poračuni, 
opredeljuje se poračunsko obdobje, ki obsega mesece, za 
katere so na voljo podatki o usklajeni pokojnini ter le-ti niso bili 
zajeti v prejšnjem poračunu, 
opredeli se negativni presežek in ravnanje v primerih, ko 
pride do njega, 
določa se mesec za dodelitev predujmov, 
določa se izjemna uskladitev za januar 2005, in sicer tako, da 
se januarska pokojnina primerja s povprečno pokojnino 2004 
- v enakem razmerju kot plača za januar 2005 do povprečja 
plač 2004, 
predujem za januar in februar 2005 je enak znesku izplačane 
pokojnine za december 2004. 

Po predlagani ureditvi bo torej prihajalo do preverjanja medsebojne 
skladnosti gibanja plač in pokojnino mesečno, seveda z ustreznim 
zamikom glede na podatke, ki jih ugotavlja Urad RS za statistiko. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, kot ga določa Poslovnik 
Državnega zbora, ni potreben, saj predlagane spremembe 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne presegajo 
tistih okvirov, ki so bili določeni že ob sprejemanju zakona leta 
1999. Ob sprejemanju zakona leta 1999 so bile namreč že 
opravljene ustrezne primerjave po drugih pravnih sistemih. Zato, 
po našem mnenju, navedene primerjave ni potrebno opraviti. 

4. Finančne in druge posledice zakon h 

lodice Pred a i>a 

Ocenjujemo, da se bodo finančne pos ^ kj jjh i"' 
sprememb gibale v okviru predvidenih sre zavarovanj® 
razpolago Zavod za pokojninsko in invalids ^ |g(0 jOO ^ 
okviru višine sredstev, ki jih določa proracu' . 0 ne ^ \ v 
2005. Zato menimo, da predlagane sprem ^ spre»"e 

obremenile javnih sredstev, morda bo Pris 0' predvide 

okviru dinamike njihove potrošnje v o 
vsakoletnega obdobja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1.č!en ,Uradni 
zavarov " L £16" 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem se 150- 
list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno bese 
spremeni tako, da se glasi: povp^ 

(1) Pokojnine se usklajujejo glede na mesečnog^^. P'^Lvi 
plače na zaposlenega v državi (v na J uskladile 0jnin 
podatkih Urada za statistiko RS. Izra 
zavod tako, da je odvisni mesečni indeks SP f 
poravnan z mesecem spremembe p^aC/ oračun- eSnov 

(2) Pokojnina se izplačuje kot predujem i esečnihz il1 

predstavlja razliko med vsoto usklajeni ,ajanih C® 
pokojnine določenega obdobja in vsoto i ^ 
predujmov v istem obdobju. nktobru- ob%tki0 

(3) Zavod opravi poračun v februarju m ^ v0ljo P1 jgnu- 
obdobje obsega mesece, za katere s° gjgnjeffP0 

usklajeni pokojnini, a še niso bili zajeti pn P' vsote m® ^ 
Če bi poračun v oktobru izkazal Pre?e

h DOkojnin'ne
ber, č6 

predujmov nad vsoto usklajenih mes ! er a\\ s« 
presežek), se poračun odloži na novem ^ pres« 
bi tudi poračun v decembru pokazal neg 
jesenski poračun ne opravi. ter oktot,er' ja ta 

(4) Zavod določi predujem za mesec februa sefeK. 
znesku, ki bo verjetno omogočil pozitiv ovprečne.,T1 qs 
znesek ne more biti nižji od usklajene P ot)(joPiu' fi s« 
pokojnine v preteklem dvanajstmesecn dec®"1 0nsk' 
jesenski poračun odloži na novembe će' {U n« 
ustrezno odloži tudi določitev zneska f5r^0|edarskern 

poračun odpade, se drugi predujem v 
določi. 

2. člen 

Člen 150.a se spremeni tako, da se glas'- ^ 

(1) Za januar 2005 se opravi uskladitev Pok°jprečno P0^ ^ 
da je pokojnina za ta mesec glede na P0VP janu3r 

letu 2004 v enakem razmerju kot placa jji8 

povprečja plač v letu 2004 f 2005 f pora^ 
(2) Zavod določi predujem za januar in kd ^g^Of4- 

enak znesku izplačane pokojnine za dece 
v februarju 2005 odpade 

24. no verf1. pet 

u 

poročevalec, št. 115 



"""»•'»t«. 
3. člen 4. člen 

Ta sprememba zakona postane veljavna z dnem objave v 
Uradnem listu RS, uporabljati pa se prične s 1. januarjem 2005. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

-Členu: 
^'krifepok 

Seveda S
s
P

e
remlia dibanje plač po mesecih sinhrono, brez 

'■ h je ng 
uskladitev oz. sprememba višine pokojnine 

28 đj8*"' ^esec j°7 uradn' Podatek o mesečnem indeksu plač 
CoJa '"eseca. ]/Zn 

nano i6, da so podatki o plačah V zamudi" 
ripr bdi usklaj6y0rec*no z usMaJevan]em konkretnih pokojnin 
^>žje in na.a°'edru9ih pomembnih parametrov iz zakona, 

°,e9a ni JSJe P°k°in'nske osnove. Menimo pa, da je to 
C/e„ )Sj ' P0,reb"° opisati v 150. člen. 

Pok^
co (j0 i5q čiena "Preračunavanje", tj. 

u%titi°t6clarsf<o iJt° 151' ®enu se mora P° 15°- ®enu 0Praviti 
ea^ vPokojnine° P/V' us^ad,tvi- Po tem modelu je prav 

Uar ^Poštevg -Za lanuar m se torej pri uskladitvi pokojnine 
'Jst:iSjg 

se dodatna uskladitev po 151. členu. 

*°8sIf"a ^a,e9orib, 'ei
ra^unska in le izjemoma finančna kategorija. 

fe8a ri^tenih a predujem in poračun. Če bi se izplačevali 
"We/3 se pok • °ln'n' M prišlo ob drugih nevšečnostih do 
^ °menjenlnine v nekaterih mesecih znižale. S tem 
'"se, °na"pra\,? nfv^e^nost odpravljamo. Resda mora 
%Jdov°iiiti s nmrt° usklaieno) pokojnino nekaj časa čakati 
\ J10 usklajeno 

ulmom- toda ob poračunu dobi razliko, torej 
Osti rax

S8ca' ko ufi^ n'no' v celot' jačano, razen za zadnja 
Uni! Cena Da 

aiena zneska še nista znana. Poračuni so 
, 9 p red 16 mal° PoirPežiiivosti- 

đa*0 *avarovan r6f3U^ Presoji Zavoda za pokojninsko in bil, p ne bi zavod l&'- Z zakonom naj bi se postavil le spodnji 
arUgi Strarf!

02el Preveč kritik. Razumljivo je, da naj ne bi 
' Predujem previsok, da ne bi prišlo do 

neželenega "negativnega"presežka, tj..da bi bila v obračunskem 
obdobju vsota izplačanih predujmov višja od vsote usklajenih 
pokojnin. Kako pri posameznih upravičencih začasno financirati 
nove pokojnine in druge na novo uveljavljene dajatve, bi bilo 
potrebno še proučiti, čeprav načelne neizvedljivosti ne bi smelo 
biti, potrebno je le najti modus. 

K 2. členu: 

Tukaj se obravnava prehod s sedanjega na novi model. Zadeva 
je računsko preverjena na osnovi simulacije letošnjega 
(verjetnega) gibanja plač in pokojnin po mesecih. Ob obravnavi 
modela v Državnem zboru se lahko simulacija plač preveri na 
osnovi zadnjih podatkov o realizaciji in tedaj je še možno, po 
potrebi, predhodne določbe kvantitativno spremeniti. 

K 3. členu: 

Črtanje člena je posledica predlaganih rešitev v prvem in drugem 
členu predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Namreč, določba 150.b člena ureja način ohranjanja 
realne vrednosti pokojnin v izrednih razmerah, ki nastopijo tedaj, 
kadar stopnja rasti plač in pokojnin v posameznem koledarskem 
letu ne dosega stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. 

K 4. členu: 

Člen določa vacatio legis in rok, kdaj se začne zakon uporabljati. 

*o„, e^6, *>■2004 poročevalec, št. 115 



»rzmn iožek 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

150. člen 
(Usklajevanja pokojnin) 

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o 
gibanju povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
V posameznem koledarskem letu sme stopnja rasti pokojnin 
doseči največ stopnjo rasti povprečnih plač in ne manj kot je 
bila dosežena stopnja rasti cen življenjskih potrebščin, razen 
v primeru, če je bila stopnja rasti povprečnih plač nižja od 
stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. 

(2) Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku se opravi praviloma 
v februarju in septembru. 

(3) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem 
se opravi uskladitev. 

150.a člen 
(Usklajevanje pokojnin s plačami) 

(1) V februarju zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega, izplačanih za obdobje januar-december 
predhodnega leta, v primerjavi s povprečjem teh plač, 
izplačanih za enako obdobje eno leto pred tem in stopnjo rasti 
izplačanih pokojnin za isti obdobji pomnoži z dvanajst ter 
zmnožek deli z enajst. Tej razliki se prišteje še 50% razlike v 
stopnjah rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin, izplačanih 
za predhodno koledarsko leto. 

(2) V primeru, da v februarju niso izpolnjeni pogoji za uskladitev 
pokojnin, oziroma da ta ne preseže 1,5%, se uskladitev izvede 
tudi v marcu. Zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za januar 
tekočega leta, v primerjavi s povprečjem januar-december 
predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli z 
deset. 

(3) V septembru zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za obdobje 
januar-julij tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar- 

december predhodnega leta, pomnoži z <-. g u 
deli s številom preostalih mesecev od m ^ se tudi 
pokojnin do konca koledarskega leta. ' etjarsk«! 
določanju ravni pokojnin iz prejšnjega ,eg3 ods 

upošteva višino razlike iz drugega stavka v 
tega člena. 

olnj®ni P0?"'' 
(4) V primeru, če v mesecu septembru niso ^^jtev P°k0'r 

za izvedbo uskladitve pokojnin, se izvede u 
na način, določen v prejšnjem odstavku. 

j ,kov o stopal - v mesecu oktobru na podlagi poaa» iani)3f JLr 
plač in pokojnin, izplačanih za ob do . nliar-dece 

tekočega leta, v primerjavi s poprečje ^ 
predhodnega leta, ali 0 stopaj* 

- v mesecu novembru na podlagi P0"®. ianuar-seP -hsf 
plač in pokojnin, izplačanih za obdobj uar-dec0 

tekočega leta, v primerjavi spoprečjem . 
predhodnega leta, ali 0 stopnia wt,er 

- v mesecu decembru na podlagi poda :anua<'°„er 
plač in pokojnin, izplačanih za ob_do uar-dec« so 
tekočega leta, v primerjavi s poprecj rern rnef 
predhodnega leta, odvisno od tega, v ^ pokojni"' 
bili izpolnjeni pogoji za izvedbo uskla 

(5) Stopnje rasti pokojnin v obdobjih, določeni^^^g^os'' 
ugotavljajo na podlagi sprememb najnižje p 
veljavne v teh obdobjih. 

150.b člen 
(Ohranjanje realne ravni 

pokojni") 
,ia««' nit11 

• -n izp13 

(1) Če je stopnja rasti povprečnih P°k°'"aVj s P0^ cs" 
posameznem koledarskem letu, v pnm ) stopnje13 

pokojnin, izplačanih v letu pred tem, nižja ^ fet)rua1u 

življenjskih potrebščin v istem obdobju, s ej§pje9a |0ia, 
usklajenih pokojnin po prvem odstav ,e|<|eg ^ 
izplača enkratni znesek za 12 mesec q stoPn' 
izračunan upoštevaje razliko med dose kojnin- 0va 
cen življenjskih potrebščin in stopnjo ras ^gnCi je 
za izračun zneska za posameznega upra ^ 
poprečna mesečna pokojnina v pretekle 

„ #•>»"* 
(2) Stopnja rasti pokojnin se ugotavlja na nacm. 

odstavku prejšnjega člena. 
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^edl°9 zakona o 

jJgotavljanju sredstev za 

"OPRAVO POSLEDIC RUDARSKIH DEL V 

JJOUU OPUŠČENEGA RUDNIKA 

'■iARJEVEC LITIJA (ZZSOPRD) 
a obravnava - EPA 30 - IV 

!0 

Sta, nisiav 
Liubij 

Na 

brenčič 
'»na, i6 11.2004 

tQr r 
Ul^gi 19 Ai 

J4- 'H 115 2
n
akona 0 Poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 

2002) na Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
' vla9a podpisani poslanec 

o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
SČENEQa d,,~DIC Rudarskih DEL V OKOLJU A rudnika sitarjevec litija 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo sodeloval predlagatelj. 

Stanislav BRENČIČ, l.r. 

'• UVQd 

1 razlogi za sprejem zakona C^njaini 
iad >no 2 jrTi 

S> Litija Te m ®i,anevec. ki leži v neposredni bližini in 
Sr®đine i« a'a Podzemni rudnik, v katerem se je v 

S, p 0 rUdoi |,-|s,0'etia do 1965, leta s krajšimi prekinitvami 
%rj D;i

V'Co do i2kori«*re S0 'e Pridobivalo svinec, živo srebro in 
varnost i 'a s°imeli številni gospodarski subjekti, 

^Petino tLnis° Poskrh,l|di 'n živali ter za oko|ie P° prenehanju 
S° n9kat r'evec nah •Danes i® Poznano, da se pod površino 
^Irto n 

8ri Prazni' h 3-a V0Č deset kilome,rov rovov, od katerih 
SWarn<*tzaor? napolnjeni z vodo in predstavljajo ^aoh«.,., ° 'e in mesto Litija. Poleg območja rudnika '^01^ • -^USTajain »-inja. i uioy wtyiiiv/oja luuiurva 

iu' kot so neus,rezno zaprti tudi drugi rovi v Litijskem na Primer Zavrstnik, Maljek itd. 

Na pobudo občine Litija je rudarska inšpekcija pri Inšpektoratu za 
okolje, prostor in energijo v letu Ž002 uvedla postopek 
inšpekcijskega nadzora na območju opuščenega rudnika. Pri tem 
je ugotovila, da na omenjenem območju dejansko obstajajo 
določene nevarnosti, ki izhajajo iz rudarjenja v opuščenem rudniku. 
Na podlagi tega je inšpektor izdal odločbo št. 317-10A/2002-10- 
KA z dne 21.03.2003, s katero je odredil izvedbo ukrepov 
zavarovanja in izvedbo sanacije. 

V postopku je inšpekcija ugotovila, daje nekaj let pred prenehanjen) 
obratovanja republiški upravni organ na ime gospodarske 
organizacije z imenom Posavski rudniki svinca, cinka in barita v 
Ljubljani izdal dovoljenje za izkoriščanje št. 09/3-116-60 z dne 
15.06.1960. Na osnovi citiranega dovoljenja je imenovano podjetje 
lahko izkoriščalo mineralne surovine, iz katerih se lahko pridobivajo 
svinec in njegove uporabne spojine ter mineralne surovine barita. 
Vse pravice so se nanašale na podzemno izkoriščanje mineralne 
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surovine na pridobivalnem prostoru, ki je prostorsko določen z 
odločbo št. VII/3-337/2 z dne 3.11.1954 in to s koordinatami točk, 
ki so označene s številkami od 1 do 8. V letu 1962 so bile iste 
pravice z odločbo št. 310/B-7/62-9 prenesene na gospodarsko 
organizacijo z imenom Rudniki svinca in topilnica Mežica - 
poslovna enota Litija. Zaradi določenih gospodarskih problemov, 
se je imenovano podjetje v začetku leta 1965 odločilo za trajno 
prenehanje izkoriščanja. Na osnovi take odločitve in pisnega 
obvestila podjetja je upravni organ v kataster pridobivalnih 
prostorov (list št. 35) evidentiral, da je pravica izkoriščanja na ime 
imenovanega gospodarskega subjekta prenehala in pridobivalni 
prostor izbrisal iz omenjenega katastra (prečrtal list 35 - arhiv 
upravnih organov). 

Na prej citirane upravne odločbe so bile po tedaj veljavnem 
Temeljnem zakonu o rudarstvu (Ur.l. SFRJ, št. 23/66) vezane 
tudi obveznosti, ki se nanašajo na izvedbo zapiralnih del, na 
ukrepe zavarovanja in posredno na odpravo posledic rudarskih 
del v okolju. Ustrezna določila o odpravi posledic rudarskih del in 
o sanaciji zemljišč ali prostora imajo tudi vsi zakoni s področja 
rudarstva, ki so bili izdani po datumu prej veljavnega temeljnega 
zakona. Upravni organ, ki je izdal dovoljenje za izkoriščanje, je 
skladno z veljavnim predpisom od podjetja z dopisom št. 310/B- 
18/65-9 z dne 3.3.1965 zahteval izvedbo zapiralnih del in ukrepe 
zavarovanja ter pisno poročanje o tem. Podjetje naj bi izvršilo 
zapiralna dela in ukrepe zavarovanja ter o tem z dopisom z dne 
11.10.1965 poročalo upravnemu organu in inšpekciji. Upravni 
organ je nato v omenjeni kataster evidentiral, da je imenovani 
pravni subjekt dostavil podatke o zavarovanju in podatke o 
rekultiviranju zemljišč, kot je razvidno iz polja 10 na listu 35 
omenjenega katastra. O tem v skladu s tedanjo prakso ni bil 
izdan noben upravni akt. S tem je upravni organ, ne da bi to kakor 
koli preveril, privzet dejstvo, da je nosilec pravice izkoriščanja 
izvršil tudi zakonske dolžnosti glede ukrepov zavarovanja in 
sanacije površine. Zaradi navedenega dejstva, pa omenjene 
obveznosti do danes niso ugasnile. Take obveznosti se po določbi 
61. člena sedaj veljavnega zakona o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/ 
99) ukinejo lahko le z odločbo. 

Na podlagi današnjega stanja površine in na podlagi zbranih listin 
rudarski inšpektor ocenjuje, da s strani rudarske inšpekcije po 
letu 1965 oz. po datumu zadnjega ogleda dne 6.10.1965 ni bil 
opravljen noben kontrolni ogled izvršenih zapiralnih del in ukrepov 
zavarovanja rudniških hald. Tak sklep je mogoč na podlagi dejstva, 
da v arhivskih zapisnikih ni nikjer naveden noben tak ogled. O 
tedanjem načinu zaprtja vhodov v jamske podzemne objekte in o 
izvršeni sanaciji površine se sklepa tudi iz internih zapisnikov in 
dopisov med obratom Litija in med podjetjem v Mežici. V enem 
izmed zapisnikov z dne 12.08.1965 se navaja preko 20 vhodov v 
jamske objekte, od katerih so bili nekateri minirani, druge pa ni 
bilo mogoče ustrezno zapreti z miniranjem in jih je bilo treba 
zavarovati z ograjami. Tak način izvedbe zapiralnih del nedvomno 
ni bil v skladu s tedaj veljavnim predpisom. V enem izmed dopisov 
obratovodja iz Litije na primer sporoča vodstvu podjetja, da so 
bile odprtine oz. vhodi v jamske objekte nad nivojem Glavnega in 
Izvoznega rova likvidirani že pred letom 1965 in da kultiviranje 
zemljišč ne pride v poštev, ker naj bi se površinska eksploatacija 
nadaljevala. Prej navedeno dokazuje, da podjetje ob zapiranju 
rudnika ali kasneje ni ustrezno zaprlo vhode v podzemne jamske 
Qbjekte, da inšpektor tega ni bil v stanju ugotoviti, in da podjetje 
sploh ni izvršilo rekultivacije in sanacije površine. Zato nekatere 
obveznosti v zvezi z odpravo posledic rudarskih del v okolju in v 
zvezi z izvedbo zapiralnih del podzemnega rudnika obstajajo še 
danes. 

Opustitev dolžne sanacije prostora po končanem izkoriščanju 

- prosto^ 
mineralnih surovin v rudniku Sitarjevec na obr"°?!U ;e v nasP^ 
določen z odločbo št. VII/3-337/2 z dne 3-11: ,r7'| „Si jt.32^ 
s splošnim določilom Zakona o varstvu okolja ( • ^loća, 
in 1/96). Citirani zakon v prvem odstavku 15- ^ nje9°vl. 
mora vsakdo pri odločanju o posegu v okolje i ^jsafl0 

trajanjem ukrepati kot je predpisano in izvesti v uresniče^nl 
druge razumne ukrepe, s katerimi se zagotav' 0|<0|ja,1,0. 
pravice drugih do zdravega in čistega življenjs 9 konit° sta 

bi za to zahteval kakršno koli nadomestilo. ^ ^ izkori^^j 
izhaja iz dejstva, da poseg v okolje, ki je 
mineralne surovine v rudniku, ni bil ustrezno sani„jjgv ok0^ 
prej citiranega zakona niti potem in ker zato oW a stani3, 
opisanim posegom še traja. Zaradi nezako ^ ^ 0brn° 
okrnjene pravice nekaterih lastnikov ze"1 i.orI1 in °9r^. ju 
pridobivalnega prostora nad opuščenim rudn' jarnskev |iv3 
varnost in zdravje zaradi možnosti izbruha uje zaradi VP 
sedimenta na pobočja Sitarjevca in v mesto Litij| > ^ ^ in' 
jamske vode bogate s težkimi kovinami na v 
Savo. 

,ie na 

Zaradi uresničevanja pravice do zdravega in čis ^jpeRciis „g 
okolja je rudarski inšpektor o uvedbi postop .zorp (L,r ,,ani 
nadzora v skladu z Zakonom o inšpekcijskem ^ po 
št. 56/2002) obvestil vse domnevne °šk°dov ^ prek° 
tega je Občina Litija obvestila vse lastnike ze J ^anjihovP c 
pridobila okvirne podatke o obsegu nastale ško•. Q^odo ^ 
se je odzvalo 8 domnevnih oškodovancev,erp|jjgćih i 0PiS 

pa je država. Nekaj poškodb na državnih z raZ^^aza 
nnnKioč^ni jz Litije. Iz vsebine prip* \.a0 poc"3^. j), 

stale škode. Zbrani P°da . -„-nje 
pooblaščeni zavod 
poškodb okolja in nastale poškodb okolja in nastale škode, zorani , bjVanie 11 bs| 
izdelavo projektne dokumentacije in za (uC|ji da0 icuciavu pi v_»jcr\ii i c \jur\ui i ici 11 c* v/1 j ^     -ij tU^'i -p| 
sredstev. Iz vsebine prijav pa je mogoče ugoto skjn oW #1 
določena nevarnost za zdravje ljudi tucl' 'z jamsk3 v

rtfl0in 
iztekajoča s težkimi kovinami onesnažena kis ^ g^a »„o 
to na zemljišču s parcelno št. 678/4 in 690/2, o^ zaP ^ 
na drugih lokacijah, kjer imajo posamezniki ce rflVU Sa j 
vodo ter iz gravitacijskega iztoka jamske v0 0većan (g# 
nevarnostjo ob povečanem deževju nedvomno P ,(iia sg 
z akumulacijami jamske vode nad nivojem r"v""jz ,ame a""J,v8" 
tudi, daje bil že leta 1895 in nato dne 2.6.193 
večji katastrofalni vdor ujete jamske vode iz ^pru*113 5tan 
Litijo, ker je v jami popustil dotrajani var°valnM 
vode, ki je trajal več kot pol ure, je po r"ho " '* 
center Litije naplavil okrog 80 vagonov kontanfi' r0|ativn ^ 
sedimenta in jalovine. Na podlagi tega in na po -g^ov®" .ofjh 
praznin v jamskih prostorih rudnika in pri let°s ernnjh Pr 

količinah ujete jamske vode v dostopnih P° uStreZn° (i tudi 
rudnika se ocenjuje, da se lahko glede na koii 
jamske objekte tak izbruh jamske vode ka v ^ti 
danes. Zaradi zagotovitve ustrezne oziroma P j0|cadja'1 $ f* 
je potrebno nekatere jamske objekte na d°ločen ,0 
in v jami izdelati ustreznejše betonske SSt 
mogoče zagotoviti zanesljive trajne sanac!®'v0C). ^'s It0" 
nemoteno in kontrolirano odtekanje jamskih q pred' 
vodo, ki prenaša težke kovine v okolje pa je p° [ kovinv 

nevtralizirati, kar bo onemogočilo transport tez ^e 
■ « 09/3-116'6 pV Na podlagi dovoljenja za izkoriščanje st. anjzaciJ3 pO 

15.06.1960 bi morala tedanja gospodarska o g ^ c 
svinca in topilnica Mežica takoj oz. v do v 
prenehanju izkoriščanja svinčeve in baritn )0r |aja 
Sitarjevec, izvršiti zapiralna in sanac'' ^ut>jetfne

vjnca''! 
zavarovanja. Danes imenovani gospodarski pU(jniK5 ^ 
več. Tudi njegov pravni naslednik to je Pod'e J iem te,u 

cinka Mežica v zapiranju bo zanesljivo v letos ^|0(jjc 
obstajati. Nedvomno pa obveznosti sanacije P 

poročevalec, št. 115 12 24. nov* 



v 0^šČ6ne 
d0?.r.stvu okoljam'^ ®e

c
v®dno obstajajo. Za take primere Zakon 

ob, ' da Držav St"43/04) v prvem odstavku 11. člena Cenitve okoij, 3 if^rbi za odpravo posledic čezmerne 
J<*e naprtiti dni" - 6 strožke odprave teh posledic, če jih ni 
5li ne P°đlage ,. oc®nim ali določljivim povzročiteljem ali ni 
tor* ed'c ni mr,n ®ltev obveznosti povzročitelju obremenitve 
^ e[nbno, a|| 9° e drugače odpraviti. Sicer pa pri tem ni 
®*on6iansl<e9a nosil 3 zmerno obremenjevanje okolja, ali gre 
Prav ■ ni® končano^ rudarske Pravice, kot niti to, kdaj je bilo 
^atn' naslednik „n Lsa''e nosilec pravic in obveznosti oz. njegov 
<avr>loma D;B °J?lieniu za Okoriščanje, ki je bilo z novim 
uQot^n-e Vse do h ovano v rudarsko pravico, opustil dolžno 
stran-V''6na-Na tei n3^68'-1(0 'e ^''a opustitev 'udi dejansko 
ZRiih ln®Pekciie ,ln„° 'agi 'e bil° mogoče pri odrejanju ukrepov s 

d 18 namS s
P

a
0rablti tudi doloćbe ZRud. Po določbi 4. člena 

Iz nau nacija opuščenih rudnikov rudarsko delo. 

(ii>ec pr| Ljtinla naslednie: na prostoru opuščenega rudnika 
iam.L^0 nevami n® vomn° obstajajo določene nevarnosti 

■t«, odPrt' in m 
Jd^' POd0r' s p 

jamsko 'n katastro,a|nega izbruha v rudniških rovih v0da ,0v i^tekaio^a VOde' in škodljivosti (na primer iz jamskih 
,3 ki i,„._ °J0Ca se s tfijkimi U„.,i   ...j. 

,amakiK "svarni oZI. "no obstajajo 
"lojn Pr°storov 'n neus,re2no zavarovani dostopi do 

nenadnea'a'i0di,0ri s P°vršine do jamskih prostorov), 
Pr0s. 

ane jamsko " atas,r°falnega izbruha v rudniških rovih 
voda 

r°v tekajoča V°de' žkod|i'vosti (na primer iz jamskih 
ItflniL izPira iaiA1,;

Se,s ,ežkimi kovinami onesnažena voda in 
ljudi.U ^arjevec jn if ba'de), k' izhajajo iz rudarskih del v 
OsnQv

9r bivali, pred . a,ere sta|no ogrožajo zdravje in življenja 
^nii9 Za '^edhn c Jf .,avo PredPisane dokumentacije, ki bo Oidnii. a i2vedbo sa 0 Predpisane dokumentacije, ki bo 
% ® b° Potrebno h30''8 in revitalizacije prostora opuščenega 

°'i natanrr, )anski obseg posledic nastale škode v 
Zaran- ugotoviti. 
%LnUinostitakois 
^onn nitl nevamo<st?3 preprečitve nadaljnje ogroženosti, ki sledi 
2a9otoVZVo ie država dolžna že na podlagi obstoječih 
Post0 

Vlti takojšn;e ' f a on ° varstvu pred naravnimi nesrečami) 
%£> ^nacije Zat r6P6 za90t°v'ti sredstva za izvedbo 

n°sti Predlana °Ta osnov' ugotovitve preliminarne ocene 
m čimprejšnji sprejem zakona. 

vi>iiva|R
Utrpel° zn^oletnem Udobju rudarjenja v opuščenem 

r,®9ativnna kakovost9 P°8ledice te dejavnosti, ki so pomembno 
•^en'6 Posledice n ^IV!'en.'a nienih prebivalcev. Pomembne 
i- d6uJ9, ksr sanar-r ar'en'a Pa so se pokazale po prenehanju 
Vsedo k V korist cei , pros'°ra ni bila nikdar opravljena. Rudnik 
Pa so iJif9°Ve9a zanrt"6 države in se razvijal skupaj z mestom 
^^inim skupnoJa V '0tU 1964" Ro Prenehanju izkoriščanja s%a 

a'no varnost t ,astn'ki nepremičnin vseskozi skrbeli 
tllt|i iat

r'esr64a zaran Udi zaradi ,e9a ni bila zabeležena nobena 
"^bn0 đan®s dol? ' padcev v rudniške rove. Država bi bila 
? pos|Ji-6prerr>ičnin na lokalni skupnosti zagotoviti normalno 
!°ris'ila jCe» ^darienia pros!ora nasploh ter vsaj delno povračilo 
SL ^ skuDnJ

a; Saj 'e dejavnost rudarjenja prvenstveno 
e'^itap3ZaPiranie u!L!- Na te' P°dlagi je država zagotovila 

f%n Jacijo prost0 rudnikov v Sloveniji in tudi za sanacijo 

1,'^Čna načsiu enak3 23,0 'e osnovni namen tega, zakona po 
s° *>ili fSreds'va, s kat°S-' pred zakonom, zagotoviti minimalna 

1,5 °brnn*rniirani'ob > enmi.bi bil° mogoče v okviru standardov, ^darjg eiu rudnika o?lran'u drugih rudnikov v R Sloveniji, tudi 
l,arjevec dokončno odpraviti posledice 

S predlogom tega zakona se urejajo podlage in postopek za 
zagotavljanje finančnih sredstev za odpravo nevarnosti in 
škodljivosti za zdravje ljudi in živali, kot tudi za postopno in 
dokončno odpravo posledic rudarskih del v okolju ter za sanacijo 
in revitalizacijo prostora na območju opuščenega rudnika svinca 
in barita Sitarjevec pri Litiji in okvirni obseg potrebnih finančnih 
sredstev ter postopek porabe teh sredstev in to na način, ki je 
predpisan za porabo proračunskih sredstev. 

3. Primerjalno pravni prikaz 

Vplivi rudarjenja na okolje so v vseh članicah EU do maja 2004 
razvrščeni v naslednje kategorije: sprememba reliefa, vplivi na 
ekosistem, povzročitev neuporabnosti zemljišča zaradi izgube 
plodne prsti, spremembe v vodnem režimu kot posledica 
onesnaženja (pH, soli, težke kovine), zamuljenje rečnih korit, 
erozija - povzročitev nestabilnosti obstoječih objektov, 
kontaminirana tla, zapuščena jalovišča in odlagališča že 
predelanih rud (European Commission - DG ENV). Sanacija vplivov 
nekdanjega rudarjenja na okolje je regulirana z okoljsko 
zakonodajo (DG ENV). 

Konkretna dinamika sanacije vzrokov, ki vplivajo na okolje, je v 
posameznih državah Evropske unije odvisna od konkretne 
nevarnosti, ki jo le-ta povzroča za življenje ljudi in živali. K urgentni 
sanaciji države članice pristopijo, v kolikor ocenijo, da predstavljajo 
grozečo nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali. K trajni 
sanaciji tovrstnih objektov prednostno pristopijo, v kolikor 
raziskave pokažejo, da grozi okoljska katastrofa zaradi možnosti 
erozije kontaminiranih sedimentov in njihovega vpliva na okolje in 
zdravje in življenje ljudi in živali. Okoljske katastrofe velikega 
obsega kot so porušitve in erozija deponij že predelanih rud: 
Aznacollar (1998), Aitik (2000), Baia Mare (2000) in Saša (2003), 
so opozorile na Emisija škodljivih sestavin iz starih rudarskih 
objektov z izcednimi rudniškimi vodami ali vod, ki se iztekajo iz 
jalovišč in ostankov že predelane rude ter transport s težkimi 
kovinami kontaminiranih sedimentov v okolje, ne sme presegati z 
okoljsko zakonodajo predpisanih mejnih vrednosti, ki sicer veljajo 
za izcedne vode komunalnih in/ali drugih odlagališč. 

Predloženi osnutek zakona je v skladu z naslednjimi evropskimi 
usmeritvami in direktivami: 

Proposal for a Directive of the European Pariiament and the Council 
on the Management of VVaste from the Extractive Industries COM 
(2003) 319, 2.6.2003 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/mining: 
DGenv-PE-COM_2003_319-220352 waste extractive industries: 
Amendment of Seveso II (Directive 2003/105/EC, 16/12/2003) 
Major accident prevention; 
BAT Reference Document (BREF), The BAT approach to 
decommišsioning of minesites - ineorporation of the life cycle 
framevvork; 
Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain 
public and private projeets on the environment; 
The Management of VVaste Resulting from Prospecting, Extrac- 
tion, Treatment, and Storage of Mineral... 
www.europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_en ter 
EUROPEAN MINE VVASTE DIRECTIVE (MWD) 
http://www.edgeconsultants.co.uk/MngQry0302.htm 

*4. % 
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4. Finančne in druge posledice zakona 

Zakon bo imel neposredne finančne posledice za državni 
proračun, saj bo v njem predvidoma potrebno zagotoviti 1,2 
miljarde tolarjev. Ta višina se lahko nekoliko zmanjša ali poveča, 
odvisno od tega, kakšen bo dejanski obseg nastale škode v 
naravnem okolju in kakšna bo dejanska potreba za revitalizacijo 
prostora. Pri tem se glede na lastništvo nepremičnin oz. glede na 
zahteve in želje lastnikov lahko vključi tudi sredstva lokalne 
skupnosti in zasebnikov. Pri določevanju navedenega okvirnega 
obsega sredstev so bile upoštevane izkušnje z zapiranja rudnika 
svinca in cinka Mežica, kjer je bilo stanje kakor koli primerljivo in 
z drugih rudnikov v zapiranju, sicer pa pravila stroke. 

II. BESEDILO ČLENOV 

zakon"s 

4. člen 
(podlage za finančna sredstva) 

Podlage za zagotavljanje finančnih sredstev po tern 

1. program za odstranitev nevarnosti in za zm ^jfočjii n#'*3, 

za življenje ljudi in živali na ožjem in širšem o 

2. program za popolno in trajno sanacijo poledic 
v okolju in revitalizacijo degradiranega obmo • 

•• in revitali^"0 

3. letni operativni programi za sanacijo 
rudarskimi deli degradiranega območja. 

Program iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se lah 
program, če se ga izdela po posameznih fazan. 

zdruzi v en 

1. člen 
(namen zakona) 

Zakon ureja podlage in postopek za zagotavljanje in porabo 
finančnih sredstev za postopno in dokončno odpravo posledic 
rudarskih del v okolju ter za sanacijo in revitalizacijo prostora na 
območju opuščenega rudnika svinca, živega srebra in barita 
Sitarjevec pri Litiji (v nadaljevanju opuščeni rudnik) in okvirni obseg 
potrebnih sredstev. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo z namenom, da 
se na območju opuščenega rudnika trajno odpravijo tveganja za 
nevarnosti in škodljivosti za življenje in zdravje ljudi in živali, ki 
izhajajo iz opuščenega rudnika in da se zagotovi namenska raba 
prostora po končanem izkoriščanju mineralnih surovin v 
opuščenem rudniku. 

2. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa: 

1. potrebne splošne strokovne podlage za izdelavo programa, 
ki je podlaga za zagotovitev finančnih sredstev za postopno 
in dokončno odpravo posledic rudarskih del v okolju na 
območju prostora opuščenega rudnika, 

2. potrebne strokovne podlage za izdelavo programa 
monitoringa, ki je podlaga za ugotovitev dejanske stopnje 
degradacije prostora in tveganj za zdravje ljudi in živali na 
območju opuščenega rudnika, 

3. potrebne strokovne podlage za izdelavo programa ukrepov 
za revitalizacijo prostora območja opuščenega rudnika, 

4. okvirno višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje 
programov iz točke 1, 2 in 3; 

3. člen 
(pomen pojmov) 

Pomembni in večkrat uporabljeni pojmi v tem zakonu imajo enak 
pomen, kot enaki pojmi v Zakonu o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/99) 
in Zakonu o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04). 

5. člen 
(območje revitalizacije) 

Območje iz 2. in 3. točke 4. člena tega zakona obs®^gta le' 
ot)^ 

Litija in del občine Si«iai u iv ^ i liuji v * • j- jjoi9u,w" 
skupnost), ki ju povezuje skupni problem zara .jVega sre 

izkoriščanja mineralnih surovin v rudniku svinca, 
in barita. 

6. člen v> 
(priprava in sprejem program 

nevarn° j i 
Z namenom, da se trajno odpravijo tveganja z |Z(iaj# 
škodljivosti za življenje in zdravje ljudi in živa • & 
dolgoletnega rudarjenja v opuščenem rudni prosto^ 
srebra in barita in da se zagotovi namenska ' fU(jnj|<u 
končanem izkoriščanju mineralnih surovin v is e [Z rU" . 
se obvaruje mesto Litija pred nevarnostjo udara jz 4 t 
in pred drugimi nevarnostmi, se pripravijo Šes- 
tega zakona ter zagotovijo finančna sredstva z ^e(1o 

Program iz 1. in 2. točke 4. člena tega zakona P^geotehn0|ra 
raziskovalna organizacija s področja rLJdarstva' grani® r0V

t0r« 
na zahtevo ministrstva pristojnega za rudarstvo. raZpisu ,z 

neodvisna strokovna institucija, ki jo na javne 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

ojtev® 
Pri pripravi programa iz 2. točke 4. člena se up 
prizadete lokalne skupnosti. 

sprejme 

Programa iz drugega odstavka tega člena 
Republike Slovenije. 

mn01 

7. člen 
(programsko obdobje) 

Programa iz 1. in 2. točke 4. člena tega zakona 
obdobje petih let. 

se priPra' ■vita2 

Najmanj eno leto pred potekom pet letnega ob enqo, ^ j0: 
iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo in spre vi nasl®" 
izpolnitev namena iz 1. člena tega zakona ugo 

da so potrebna dodatna dela in aktivnosti, 

da določenih delov programa ni potrebno izP 
„rorividen0"1 ° da ni bilo zagotovljeno financiranje v pr«u 
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. 8. člen 
2a i2delav (strokovne podlage) 

^ 'JPošteva^tl110^ '2 4' člena ,e9a zakona je izdelovalec 
■ ... naslednje strokovne podlage: 

avn® akte rud ■ D 
ars^e inšpekcije in upravnih organov; 

dinamo 
re2ulta °Cen0 °®rozenosti območja opuščenega rudnika; 

' D/w nitoringa in raziskave poškodb naravnega okolja; 
"*e lokal 
fckuž nS Skupnos,i 0 poškodbah naravnega okolja; ■vusnje j 
^Hikov v Slo^enij^"'^3 svinca in cinka Mežica in drugih 

^'VSko gradjv lv° o rudarskih delih v opuščenem rudniku. 

. 9. člen 

^'^.eiena 8Pr09ramOV) 
V'n®: 3,9®a 2al<ona morajo vsebovati zlasti naslednje 

del 110 Projektno rint 
dokumentacijo za izvedbo posameznih 

zjS® in aktiv 
9oi°vitev za odstranitev nevarnosti in ukrepe za 

°^e odstrani« ' in z'va'' na mestih, kjer nevarnosti ni 
Ukr6p6 

Z up°števanjem prioritet, 
Sriehanja nitia^''67 naravns nesreče zaradi trajnega 

• ^enja v rudniku, 
P® Za 

^'to 'n varstvo vodnih virov na ogroženem 
,6Wn„ . '^no. ftvu 

U ^enih rudnii^ h del P°s'°pnega saniranja ali odstranitve 
Ukrepe 

1 0bi6ktov v jami in na površini, 

Eskimi obje|^n°s,i za sanacijo okolja nad opuščenimi 
rriortjt0 

Akacije, d0lca20vanie uspešnosti izvedene sanacije in 

^ načrt, 
W 2vaianja programov, 

• okvi 
8 ' P'an aktiv"osti, 

atrt 0 Potr 
0sti Po delih inlerh'73 ^ sredstev za izvaianie 

^8tva ^
(ia9otovitev finančnih sredstev) 

Wd60al°iZprO^ČIjnaD9ramOV iZ 4" čl6na t6ga 

95 2a^na n'h'e,nih Pub,ike Slovenije, na osi 

zakona se 
 osnovi s strani 

operativnih programov iz 3. točke 4. člena 

11. člen 
(obseg finančnih sredstev) 

Finančna sredstva se v letnih proračunih Republike Slovenije 
zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programov iz 4. člena 
tega zakona in znašajo okvirno za posamezna leta prvega 
programskega obdobja največ do: 

- za leto 2006  90 milijonov tolarjev, 
- za leto 2007   300 milijonov tolarjev, 
- za leto 2008   300 milijonov tolarjev, 
- za leto 2009   300 milijonov tolarjev, 
- za leto 2010 210 milijonov tolarjev. 

Višina proračunskih sredstev za izvajanje letnih operativnih 
programov po posameznih letih iz prejšnjega odstavka se 
zagotavljajo v odvisnosti od letnega obsega del ter v skladu z 
zahtevami, ki jih predlaga nadzorna institucija in rudarska 
inšpekcija. Pri tem se razume, da se lahko neporabljena finančna 
sredstva v tekočem letu prerazporedijo v naslednje leto. 

12. člen 
(namen koriščenja sredstev) 

Proračunska sredstva za izvajanje programov iz 4. člena tega 
zakona se smejo poleg za izdelavo samih programov koristiti 
izključno za namene iz odobrenih programov, zlasti pa za 
naslednje namene: 

- financiranje raziskav za ugotovitev dejanski posledic rudarjenja 
v opuščenem rudniku, za izdelavo predpisane tehnične 
dokumentacije, 

- financiranje fizičnih del za odstranitev nevarnosti in za 
zmanjšanje tveganj za življenje ljudi in živali, ki pretijo iz 
opuščenega rudnika; 

izvajanje ukrepov prilagajanja okoljevarstvenim standardom; 

izvajanje ekološke sanacije in revitalizacije površine, ki je 
degradirana zaradi rudarjenja; 

- za povrnitev neposredne rudarske škode. 

13. člen 
(izvajanje programov) 

Za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona se s soglasjem 
prizadetih lokalnih skupnosti Vlada RS ustanovi javno podjetje, s 
poslovnim sedežem v Litiji. Vlada RS v roku 30, dni po uveljavitvi 
tega zakona sprejme ustanovitveni akt, s katerim določi sedež, 
firmo, dejavnost, osnovni kapital in sestavo organa upravljanja. 

Podjetje iz prejšnjega odstavka za vsako leto izvajanja programa 
iz 1. in 2. točke 4. člena tega zakona izdela operativni program,-ki 
ga potrdi Vlada RS. 

Za izvajanje posameznih del v okviru programa iz prejšnjega 
odstavka podjetje pridobi izvajalce v skladu z zakonom o javnih 
naročilih. 

SS,""0«"in^'"'C"ln na degradiranem območju v lasti 
Ve laikov in f ,nikov' se lahko zagotovijo tudi finančna 

doloma ° e skupnosti, če imajo lastniki večje a Program. 

"oV| e"H>e, r2004 
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14. člen 
(nadzor nad izvajanjem programov) 

Za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona in namensko 
koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno podjetje iz 1. 
odstavka 13. člena i/i ministrstvo, pristojno za rudarstvo. 

Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev bo opravljala 
neodvisna strokovna institucija, ki jo bo za programsko obdobje, 
na podlagi javnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno za 
rudarstvo. 

Nadzor iz prejšnjega odstavka zajema izvajanje tehničnega in 
finančnega nadzora na podlagi predpisa Vlade RS ter poročanje 

l kalni SKUP1®^ 
o opravljenem nadzoru ministrstvu in prizadeti |^s(eV v oW' 
Stroški nadzora se krijejo iz proračunskih s 
posameznega programa. odsta"*18 

Uredbo o pravilih za izvajanje nadzora iz Pr®|^|| ^esecev ^ 
sprejme Vlada Republike Slovenije v roku 
uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 
(uveljavitev zakona) y 

■ v urad'10"1 

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon obsega 15 členov. Pri izdelavi osnutka so bile upoštevane 
predvsem pozitivne izkušnje iz dosedanjih zakonov s področja 
zagotavljanja sredstev za zapiranje vseh slovenskih rudnikov in 
zakon o rudarstvu, zakon o varstvu okolja, kot tudi drugi, 'ki jih 
področje kakor koli tangira. Posebej pa velja izpostaviti, da je 
področje, za katerega zakon predvideva zagotavljanje sredstev, 
prvi tak primer v Sloveniji in da je bilo zato treba nekatere rešitve 
poiskati na novo. 

V 1. členu zakona je navedeno, da ta ureja potrebne strokovne 
podlage in postopek za zagotavljanje finančnih sredstev za 
postopno in dokončno odpravo posledic rudarskih del v okolju ter 
za sanacijo in revitalizacijo prostora na območju opuščenega 
rudnika svinca in barita Sitarjevec pri Litiji in okvirni obseg potrebnih 
sredstev. Pri tem se misli na tisto višino sredstev, ki je bila ocenjena 
na podlagi preliminarne ocene nastale škode in ogroženosti okolja 
omenjenega rudnika, z upoštevanjem pravil stroke, ki so bila 
oblikovana na primerih zapiranja rudnika svinca in cinka Mežica, 
rudnika živega srebra Idrija, rudnika urana Žirovski vrh in na 
primerih nekaterih premogovnikov. 

Nadalje zakon v prvem členu določa tudi, da se finančna sredstva 
zagotovijo in zagotavljajo z namenom, da se na območju 
opuščenega rudnika trajno odpravijo tveganja za nevarnosti in 
škodljivosti za življenje in zdravje ljudi in živali, ki izhajajo iz 
opuščenega rudnika in da se zagotovi namenska raba prostora 
po končanem izkoriščanju mineralnih surovin v opuščenem 
rudniku. Pri tem se pod pojmom tveganja za nevarnosti misli 
predvsem na relativno veliko število udornih jam na površini, ki 
predstavljajo velika tveganja za življenja ljudi in živali ter na 
neurejeno odtekanje vode iz jamskih objektov oz. zadrževanje in 
akumuliranje velikih količin relativno kisle vode v jamskih prostorih 
za slabo grajenimi betonskimi pregradami in za limonitnimi 
pregradami, nastalimi zaradi "samopregradnega efekta", za katere 
je samo vprašanje časa, ko bodo le te zaradi velikega 
hidrostatičnega pritiska popustile in bo akumulirana onesnažena 
voda vdrla v mesto Litija ter nedvomno pri tem povzročila naravno 
katastrofo velikih dimenzij, kot je bil to slučaj v letu 1932. Glede 

„ M* QH^QQ ppfi 
škodljivosti pa se misli na prisotnost r8^a>^°na i" 
rudniških hald, ki ležijo ob ustjih rudniških rov 
Sitarjevec in v katerih se nahaja siromasn ^^idh 
druge težke kovine, ki jih meteorna voda in IZ j v0do'- ,• lf] 
iztekajoča kislinska voda raztaplja in odnaša I ^jeni3^ i' 
zajetja za pitno vodo. Vsa navedena tveganj gstanmi f -s pl 
živali, ki so nedvomno velika v primerjavi z za i<jtt' 
zapiranju, je potrebno odpraviti čimprej, m9 n-t ^ 
postopoma, kakor hitro bodo zbrani u an le 
posamezna tveganja. Ko bo faza odPravlianl

stora z^iu ..jfiO5 

tveganj na posameznih zaključenih delih Pr0 gtora s*' 
bo mogoče pričeti s fazo revitalizacije P' 
potrebami lastnikov zemljišč in lokalne skup 

„ Ta "Z#* 
V 2. členu zakona je navedeno, kaj ta ure* ^ge 
zakon ureja potrebne splošne strokovne sr kM ^ 
programov, ki so podlaga za zagotovitev tin^ ^ y0 

postopno in dokončno odpravo posledic ruda,b0 m°nl ^o13 

območju prostora opuščenega rudnika, za. UAenra d3°'ie 

ki so podlaga za ugotovitev dejanske stopnje tfgp09a ^oči3 

in tveganj za zdravje ljudi in živali na območju PrgStors 0J/jp$ 
in za določitev ukrepov za revitalizacijo P zago ^ 
opuščenega rudnika ter okvirno višino in , ^ 1 
sredstev za izvajanje vseh programov. Pri16 .. zarad' P 
zakonske določbe raze1"1'1" " nnsamazne toc ..„nit/ 
preglednosti vsebine, 

razdeliti v posamezne toc' ,gnju 
line, ki je nujna pri z zajete št"* 

     istih ob 
znana in izhajajo iz zakona o varstvU°*m! n0Sf^ip 
tvu ter zakona o varstvu pred nara ^ /vflP (^ 

proračunskih sredstev. V prvi točki so zajet ^vgzno$ti: ^6 

za zagotovitev sredstev za izvedbo tistiho ^.g * 
danes . 
rudarstvu ,  g . 
drugi točki pa so zajete strokovne podlage ^olj ^ ^ 
nastalo škodo, za katera danes ni mog° 0(ji$gi! 

ugotoviti njihovo velikost in obseg ter na e' trebni ^ /ygr 
finančna sredstva. Navedeno pomeni, da so p oSto& 
za ugotovitev dejanske stopnje degradacije P moV®. 
za zdravje ljudi in živali ter šele na tej podlag (jaije^n' 
sredstva. Podlage v tretji točki pa so logič*10 Jtage & 
kar pomeni, da se lahko potrebne strokovne P 
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v'dff)Qy 

s««0 lzvedbl sam30''6 deloma pridobijo z monitoringi, deloma 
a s'®1' za proara6 sanac'ie- lz navedenega sledi, da je višina 

P'°9ram po 2 .mpo '• točki lahko določljiva dovolj natančno, 
urJ^P^dvsem ' to^k'pa le okvimo, ker je dejanska višina av ter od USn 

rezuttatov posameznih monitoringov in drugi . Pešnosti programa sanacije po 1. točki. 
^ °^itei/3 (<i 
pJarjti velja le e?a.osnutka tega zakona ni potrebna posebej. 
PoJ"'0 rudarskih T?'° kl^ni P°im'kot so sanacija, odprava 
^ ®n' ko, je Za . el v okolju, revitalizacija enak vsebinski 

u o varstvu !LP?me naveden v zakonu o rudarstvu ali v 
i/, okolja. 

&8r)u 

iS n.avedeno' katere podlage so osnova za 
fo oriBr,6rr,u koncent"^ sredstev- Pr' tem se ie sledilo prej 
o* in 

p " tako, da bo mogoče sredstva zagotavljati 
Tak0 y6 Previjanje dejanskih posledic rudarjenja v 

in za zm 
na prvo mesto program za odstranitev 

"o»oi^em obm-an,e tveaani za življenje ljudi in živali na 
fei#.!?0 trajn0 o rudnika in na drugo mesto program za 
ij «*cijo dearJ

naci'0 Posledic rudarskih del v okolju in 
%ofi*C'i° 'n reJ,T9a ot3rnočja. Letni operativni programi 
Pot,,,ia' Pa so (aL._ ? lzaciJ° 2 rudarskimi deli degradiranega 

®a *agotOVit 01 Pr' Vsefl dosedanjih rudnikih v zapiranju, 
^a>. ev operativnih sredstev na letni ravni. 
o(jflj 5 S. qIQ^ 
<*«* rudnika velikakona ie potrebno obrazložiti, da obsega 
^»ris'JU Za,o pov občine Litija in del občine Šmartno pri 
ti bart'* ninerai^h16 skupni Problem zaradi dolgoletnega 
kZato zako ' surovin v rudniku svinca, živega srebra 

0rr,er>jeni ohZ6bUje, d0l0Čbe- na podlagi katerih bosta 
^ 'c hdarjenjg °ln' uve,iavljali svoje interese pri odpravljanju 

^»r^nu °snutka to 
Us,rezni nr 

93 zakona Je ponovno navedeno, da se 
f3 iei» Pr°Qramov9ram' ter za9otov'i° finančna sredstva za 
%iaiysti in g, z namenom, da se trajno odpravijo tveganja 
"'baht '* (*ol9oletnJIVOSl'Za *'vV0ni° in zdravje ljudi in živali, ki 
l%jgjn te se zann? mdarienia v opuščenem rudniku svinca 

rninerain-h>V' namenska raba prostora po končanem 
%ar rjb PredneJa Surovin v istem rudniku ter da se obvaruje 
"o<kt°Stlr>'- Glede n

mos^° udara vode iz rudnika in pred drugimi 
^oo v °brazl°žitev navedeno vsebino in že podana pojasnila, tst6rn Qenu ri ^

bine te določbe ni potrebna. Nadalje 
'%r Popravi znanstv da pro9rama iz 1. in 2. točke 4. člena 
*8 r%a 9e°tehn /en° raz'skovalna organizacija s področja 
'n5tituc/

s,v° in da °^B na zabtevo ministrstva pristojnega 
^stvr!' na jaj>r0^rame revidira neodvisna strokovna 

da take razp,su izbere ministrstvo, pristojno za 
S '0Wwn '

6 določi °9rame sprejme Vlada Republike Slovenije. 
m ° Vseb'/7o d°H

P°Vzele kušnje iz dosedanjih zakonov 
Kij lOV: To pa ' ° ana ie le omejitev za izbiro izdelovalca 
^arja a'"e'f)e Pro' 

se ocenjuje, da je v stanju pripraviti 
{""tuš/ p°dro<5;em 

me le tista organizacija, ki se aktivno 
^fta' ki se s Pron

rudarstva in geotehnologije, kamor sodi 
°d^gl do^J™ ureJa- Taka omejitev je bila potrebna 

'6f' ,0<;ke 4 £?kona i° Potrebno obrazložiti, da se programi 
°^oja *r "® vsi na a/6®a zakona pripravijo za obdobje petih 
% t^rnosti in h™ ampak postopoma, v odvisnosti od 
„P'avn ,Ve9anj 2a ? fe9a ugotovljenih poškodb oz. škode v 

f^raniov nJ *a 'n kravje ljudi in živali. V zvezi s 
L'6"1' ko ° dol°čbo ?19 treba povedati, da na tem mestu zakon Zak°n določ UVellavliani* interesov lokalne skupnosti 
%n gQZadete i0kai3' da se pri Pripravi programov upošteva 
6' letne

Pu^a možno6 skupnosti- Glede programskega obdobja 
®a obdobja ^ SS naimani eno leto Pred potekom 

ahko posamezni programi dopolnijo m 

spremenijo, če se za izpolnitev namena iz 1. člena tega zakona 
ugotovi, da so potrebna dodatna dela in aktivnosti, da določenih 
delov programa ni potrebno izpolniti in da ni bilo zagotovljeno 
financiranje v predvidenem obsegu. 

V 8. členu zakona je navedeno, katere strokovne podlage je za 
izdelavo programov iz 4. člena tega zakona izdelovalec dolžan 
upoštevati. Ocenjuje se, da je treba na nivoju zakona izdelovalca 
programov zavezati, katere strokovne podlage je ta dolžan 
upoštevati pri izdelavi posameznih programov. Naročnik programa 
bo na ta način lahko od izdelovalca zahteval ustrezen program, 
izdelovalec pa bo lažje in hitreje izpolnil zahteve naročnika. Na 
podlagi proučitve problema in posveta z ustreznimi strokovnjaki 
je bilo ocenjeno, da lahko predstavljajo strokovne podlage odločbe 
rudarske inšpekcije, preliminarna oceno ogroženosti območja 
opuščenega rudnika, rezultati monitoringa in raziskave poškodb 
naravnega okolja, podatki lokalne skupnosti o poškodbah 
naravnega okolja, arhivsko gradivo o rudarskih delih v opuščenem 
rudniku in izkušnje zapiranja rudnika svinca in cinka Mežica in 
drugih rudnikov v Sloveniji. 

Zakon v 9. členu določa kaj morajo vsebovati programi iz 4. člena 
tega zakona. Pri tem je bilo treba izpostaviti bistvene vsebine, kot 
so: 

■ potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo posameznih 
del; 

ukrepe in aktivnosti za odstranitev nevarnosti in ukrepe za 
zagotovitev varnosti ljudi in živali na mestih, kjer nevarnosti ni 
mogoče odstraniti z upoštevanjem prioritet, 

- ukrepe za preprečitev naravne nesreče zaradi trajnega 
prenehanja rudarjenja v rudniku, 

ukrepe za zaščito in varstvo vodnih virov na ogroženem 
območju, 

tehnično - tehnološki del postopnega saniranja ali odstranitve 
opuščenih rudniških objektov v jami in na površini, 

- ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja nad opuščenimi 
jamskimi objekti, 

monitoring za dokazovanje uspešnosti izvedene sanacije in 
revitalizacije, 

- poslovni načrt izvajanja programov, 

terminski plan aktivnosti, 

okvirno potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje 
aktivnosti po delih in letih, 

V 10. členu zakon določa, da se sredstva za izvajanje programov 
iz 4. člena tega zakona zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije, na osnovi s strani Vlade odobrenih letnih operativnih 
programov. Take rešitve so obstajale v vseh dosedanjih zakonih 
s področja zapiranja rudnikov. Sicer pa je utemeljitev, zakaj oz. na 
osnovi česa se morajo sredstva zagotoviti v proračunu, že nekaj 
krat navedeno. Na tem mestu se ponovno poudari, da je šlo v 
opuščenem rudniku za izkoriščanje mineralnih surovin, ki so 
danes v lasti države, da po prenehanju izkoriščanja ni bilo izvršeno 
ustrezno zapiranje rudnika in odpravljene posledice rudarjenja v 
okolju, da je zaradi tega stalno ogroženo življenje in zdravje ljudi 
in živali, da je zavezanec za odpravo posledic današnje podjetje 
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o, ki bo c letošnjem 
letu prenehalo obstajati in da je po zakonu o varstvu okolja v takih 
primerih država dolžna poskrbeti za sanacijo prostora. 
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V 10. členu zakon določa tudi, da se lahko pri revitalizaciji 
nepremičnin na degradiranem območju v lasti lokalne skupnosti 
in zasebnikov, zagotovijo tudi finančna sredstva zasebnikov in 
lokalne skupnosti, če imajo lastniki večje zahteve, kot jih določa 
program. Pri tem se razume, da so taki primeri lahko prisotni 
takrat, če lastnik izrazi potrebo ali željo za izvedbo večje ali bolj 
bogate sanacije in revitalizacije prostora, kot bo predvidena z 
osnovnim programom. 

V 11. členu zakon določa, da se morajo finančna sredstva 
zagotoviti v letnih proračunih Republike Slovenije v obsegu, ki 
zagotavlja izvajanje programov iz 4. člena največ v okviru zneskov 
od 90 mio SIT v letu 2006 do 300 mio SIT v letu 2009 in da je 
konkretna višina proračunskih sredstev za izvajanje letnih 
operativnih programov po posameznih letih odvisna od letnega 
obsega del ter od zahtev, ki jih predlaga nadzorna institucija in 
rudarska inšpekcija. Pri tem se razume, da se lahko neporabljena 
finančna sredstva v tekočem letu prerazporedijo v naslednje leto. 

V 12. členu zakon posebej določa, za katere namene se smejo 
koristiti proračunska sredstva za izvajanje programov iz 4. člena 
tega. Pri tem je posebej navedeno, da se smejo poleg za izdelavo 
samih programov sredstva koristiti izključno za namene iz 
odobrenih programov in zlasti za financiranje raziskav za 
ugotovitev dejanski posledic rudarjenja v opuščenem mdniku, za 
izdelavo predpisane tehnične dokumentacije, za izvedbo fizičnih 
del za odstranitev nevarnosti in za zmanjšanje tveganj za življenje 
ljudi in živali, ki pretijo iz opuščenega rudnika, za izvajanje ukrepov 
prilagajanja okoljevarstvenim standardom, za izvajanje ekološke 
sanacije in revitalizacije površine, ki je degradirana zaradi 
rudarjenja in za povrnitev neposredne rudarske škode. Vse 
navedene primere porabe je bilo treba posebej izpostaviti z 
namenom, da se zagotovi čimbolj namensko in transparentno 
porabo proračunskih sredstev. 

, žago*' 
V 13. členu zakon določa, na kakšen na°in s6: da b°v 

izvajanje s programi predvidenih del. Pred V
jzaljetih g 

RS za izvajanje programov s soglasjem Psg()eW m 
Gknnnneti i ictann\/ila ia\/nn nnriiatifi S DOSlOVHI ctjfBl L skupnosti ustanovila javno podjetje, s poslovni spn 
za kar bo v roku 30, dni po uveljavitvi. <jeja 
ustanovitveni akt, s katerim se bo določil sedež, 
osnovni kapital in sestavo organa upravljanja- 

Predvideno je, da podjetje za vsako letoizva^.. v vladi ^ 
operativni program, ki ga predloži v P° j.tgVpO°^° jjv 
odstavku pa 13. člen določa način porabe sre 
letnih programih. Predvideno je, da za izvaian^ .:rir,hi izvai3 

okviru odobrenih letnih programov podjetje prid 
skladu z zakonom o javnih naročilih. 

Q ^ \Z ^^ Q 
V14. členu zakon določa, da je za izvajanje Pr0^g^ odS 
in namensko koriščenje proračunskih sre pfjstoi „ 
podjetje, ki ga je ustanovila Vlada RS in mims ^ jp p°' • 
rudarstvo in da bo nadzor nad izvajanjem Pr0° nS po ^ 
sredstev opravljala neodvisna strokovna >nS .obie, na P°z.^ 
predpisa Vlade RS, ki jo bo za programsko o nldatsN°' ^p 
javnega razpisa, izbralo ministrstvo, Pr'st°in°g(jStevza 0 

rešitev je povzeta iz zakona o zagotavljanju sr oZ. doi°° ^ ^ 
rudnika Trbovlje Hrastnik. Dodan pa je reSI^ prizad^' ^ 
poročanju o opravljenem nadzoru ministrstvu ^ ^ , 
skupnosti zaradi možnosti uresničevanja P& ^ 
Pri tem mora Vlada Republike Slovenije v ro ^ na> 
uveljavitvi zakona sprejeti uredbo o pravilih za 

V 15. členu zakon določa, kdaj prične zakon«■ ■^ 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenij > 
zakoni s tega področja. 
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lo9 zakona o 

^emembi zakona o prepovedi 

^OIZVODNJE IN PROMETA Z 

^BESTNIMI izdelki ter o zagotovitvi 

sredstev za prestrukturiranje 

SJestne proizvodnje v neazbestno 

frPAl-C) 

°'Va obravnava - EPA 33 - IV 

skup,Na 

POdpiSan| - 'N POSLANCEV 
".SAHOBEVK 

Na 
°Kl7 

Podla 
11.2004 

ter i 
a9i 19 či 

žt 3^- in 115 fi?
na Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 

0°2) vlan!. oslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
PREd 

99ata Podpisana poslanca 
02> vlagal ■ puoiaiioci 

°F?4?'0dNjEC|MAd^SPREMEMBI ZAKONA O PREPOVEDI 
A2^o°T°VlTvrCD 

META 2 AZBESTNIMI IZDELKI TER tSTNE PRn,7w^EDSTEV ZA PRESTRUKTURIRANJE 
'ZVODNJE V NEAZBESTNO 

in ga pošiljata v obravnavo in sprejem. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu sopredlagateljev sodeloval 
prvopodpisani predlagatelj, Samo Bevk. 

Samo BEVK, l.r. 

Breda PEČAN, l.r. 

UVOD 

•Oc, 
stania in i 

K^vnj >k 
m razl°gi za sprejem zakona 

>ov6>RSj6rin „ 
°^itJ ^r°'2vodni 6 27' sePtembra 1996 sprejel zakon o 

' Sr®đstev z 'n prometa z azbestnimi izdelki ter o 
(2ppp^|. aPrestrukturiranje azbestne proizvodnje v 

' ' za9otavlja ukinitev proizvodnje azbestnih 

izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in 
ki naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva delavcem, 
ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu. 

Zakon je v končnem besedilu razširil in posplošil koncept ukinjanja 
in prehod na brezazbestno proizvodnjo iz enega podjetja (Salonit 
Anhovo) na celotno področje RS, vendar je hkrati s svojimi določili 
ustvaril neenakost in privilegiranost delavcev glede na kraj, podjetje 
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in čas v katerem so bili delavci izpostavljeni škodljivim vplivom 
azbestnega prahu. 

Državni zbor RS je zato v mesecu aprilu 1998 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prepovedi proizvodnje in 
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI- 
A). V noveli zakona je v 1. členu črtal časovni okvir (do ukinitve 
proizvodnje) in dodal kategoriji delavcev, pri zdravstveni in socialni 
varnosti, tudi prebivalce. 

V tretjem odstavku 3. člena je višino sredstev 1.850,000.000 
tolarjev, namenjenih za dokup zavarovalne dobe in izplačilo 
odškodnine, pustil nespremenjeno, je pa financiranje teh dveh 
postavk za leto 1997 in 1998, časovno podaljšal do vključno leta 
2003. 

V prvem in drugem odstavku 7. člena je podaljšal doseganje 
starostne meje za upokojitev do leta 1999, na leto 2003, v tretjem 
odstavku sedmega člena, pa je določil doseganje starostne meje 
upokojevanja do 31.12.2004. 

ZPPPAI-A je sredstva v višini 1.850,000.000 tolarjev, ki so bila 
namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v 
letih 1997 in 1998 podaljšal za 6 let, pri tem pa ni upošteval dejstva, 
da je latentna doba poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest, od 15 
do 25 let, ko je oseba prišla v stik z azbestnim prahom. 

Poleg delavcev pa je ZPPPAI-A vključil v zagotavljanje zdravstvene 
in socialne varnosti tudi prebivalce, kar pomeni, da je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva tudi s te strani. 

Namen zakona je bila pomoč tistim podjetjem, ki so in še uporabljajo 
azbest, skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije, št. 524-00/ 
98-1 (Uradni list RS, št.20/98) in so dolžna zaradi določil ZPPPAI 
opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno 
proizvodnjo v neazbestno ter da se v primeru nezmožnosti 
zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim delavcem denarno 
pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in 
pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo 
zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Državni zbor RS je nadalje sprejel sklep s katerim je predlagal 
Vladi RS, da pripravi spremembe in dopolnitve ZPPPAI tako, da 
bodo po zakonu Upravičeni vsi ostali delavci, ki so kadarkoli delali 
v neposredni proizvodnji ali servisnih službah, kjer se je proizvajal 
azbest. Državni zbor je nato v letu 2000 sprejel drugo novela 
zakona, s katero je bilo rešeno zgornje vprašanje, znova se je 
uredila možnost dokupa zavarovalne dobe za delavce, ki se 
upokojujejo po ZPPPAI, za kar so se zagotovila tudi dodatna 
sredstva za dokup zavarovalne dobe in izplačilo odškodnin do 
vključno leta 2004. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s spremembo je, da ZPPPAI 
nadalje dosega namen, zaradi katerega je bil sprejet in sicer, da 
se ukine azbestna proizvodnja in le ta nadomesti z neazbestno in 
da se družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
nadalje zagotovijo sredstva Republike Slovenije za plačilo 
prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona 
in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona 
za leto 2005, 2006, 2007in 2008. Namen je, da se delavcem 
nadalje zagotavlja pravica do dela in sicer, da omenjene družbe 
nadalje zagotavljajo premestitev presežnih delavcev zaradi 
ukinitve proizvodnje izdelkov, ki vsebujejo azbest, na drugo 
ustrezno delovno mesto, oziroma, da se z ustrezno 
prekvalifikacijo nadalje zagotavlja njihovim delovnim sposobnostim 
ustrezno drugo zaposlitev v primerni oddaljenosti od kraja 

stalnega bivališča v roku enega leta. V primeru, ^ 
se tem družbam zagotovijo nadaljnja sre . jz ZPP^' 
pokojninskih let za delavce, ki izpolnjujejo p°9°J za . 
upokojitev pod ugodnejšimi pogoji. V teh Prim®ri

taV|<u 7. fen.ane 
ki izpolnjujejo pogoje po prvem in drugem 0 ®(oV|jen0P° 
niso zdravstveno ogroženi, so zdravi, nimajo ug 
bolezni kot posledica uporabe azbesta. a 

V primeru, da gre za delavce, pri katerih je ug ^e|avCem, 
bolezen kot posledica uporabe azbesta se tem^ taVija^° 
sredstev za dokup pokojninskih let, na.da''?.cne bolszni' 
sredstva za priznano odškodnino zaradi pok i ^ 

Za izvedbo in dokončanje zakonsko določ® t0'ar'eI 
potrebno, zagotoviti sredstva v višini 4.000, ■ zav3r0' 
bodo namenjena za plačilo odškodnin in°°mj $e to

72(1 

dobe v letih 2005, 2006, 2007 in 2008, s katerim^- o|(0|j i 
)d 
>1 

gospodarskih družbah in tistih, ki so že zbole i1 

in 2008, s Kd '' jn za oKo» - 
dokup zavarovalne dobe in plačilo odško ^ uporfjo 
delavcev in prebivalcev, ki izpolnjujejo pogo) oZirorna ^ 

za posledicami azbesta do konca leta 2008. 

3. Primerjalno pravni pregled 

3.1. Evropska unija 

Prikaza prilagojenosti predlagane ureditve P 
ni mogoče podati, zaradi vsebine zakona, saj g 
njegove "operativnosti". 

3.2. Velika Britanija 

Čeprav je bila uporaba azbesta v Velik1 ^ i"711 tpri 
prepovedana leta 1999, še vedno na.tis0-tu(jiji »Srnrtn

rtn0st 
posledicami azbestnih bolezni. Leta 1995 je v ^ b0 »stf' ^ 
obolenjih mezotelioma« Julian Peto Pre ^ ^'giet.nai^gge" 
zaradi obolenj mezotelioma naraščala vsaj se ^36 i" 
pa 25 let. Vladni podatki kažejo, da je bilo me 
Veliki Britaniji 22.295 žrtev azbestnih bolezni- 0 

i 

Leta 1906 je bil s spremembami uelo*"^ii izp'a^|et3 
odškodninah vzpostavljen sistem, ki je on^>j zakoni s® 
odškodnin za poklicne bolezni. Z Azbestnim 
1931 v Britaniji prvič uzakonilo poklicno izp° ' j^nih F'^o < 
Program izplačevanja odškodnin in letih zdra za tj$ie 
za azbestozo je bil vzpostavljen s Program »nik0v n 

industrijo azbesta leta 1931. Z omejevanjem^^,. azb®5^( 
delavce, ki so bili neposredno prisotni pri Pro^zt,estfl0 iz°n£ 

in' 

d< izključevanjem delavcev, ki so polagali K, 
ladjedelniških delavcev, gradbenikov in osta i ^ena ^'n 

izpostavljeni azbestu, je bila v preteklosti og' 
azbestnega programa. „oklic11" 

H4kodnip za £ih1 

Da bi posamezniki zagotovili izplačilo o os odškodninS 
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bolezen, se največkrat poslužujejo zasebnih o' ..e^ 
V Veliki Britaniji po pravni poti pravico do |ZP j pe* b0|eZ®1 
najpogosteje uveljavljajo oboleli delavci P ^ isapa pglj 
delodajalcu. Odkar je azbestoza postala P ^0\o v 
(1931), je zagotavljanje varnih pogojev n1 

delodajalčeva domena. Britanska sodišča s d0|Oda)a |janja 

celotno odgovornost za varnost Pr0VZ0
čaSu 

pomembno, če je bila tožnikova bolezen v n, p 
azbesta (pred 1960) še nediagnosticirana _ 0dl° trjin

e 

družbenih sprememb se prizadeti P0®0 j^akršf10 c
bjt)il°v 

uveljavljanje zahtev po odškodnini. Čeprav ni na| 
evidence o številu azbestnih tožb oz. p°ravna '^\\z^ stnir 

povezavi z azbestom letno vloženih okoli ' zara^' 3 

Uradne statistike navajajo, da je v letu 20 
bolezni umrlo več kot 5000 ljudi. 



3'3'*an, 

Han, 
li 

bol. 

cija 

. dncoskem 
k!!ere9a nastane^0"11 0 odškodninah za poklicne bolezni, eznimj upravi,* Se®a v le'° 1919. so delavci s priznanimi 
v? 

la'ni sistem Tp0ni d.° oc|škodnin, ki jih zagotavlja francoski 
ve

r0Čnih Povezav °r0t'^no delavcem ni bilo potrebno dokazovati 
*dr

ntlar Pa so v ^ e?izpostav'ienostjoin predpisanimi boleznimi, 
Spe Praksi temu pogosto nasprotovali zdravniki, 

^anjem »H«' in birokracija, saj so se neprestano ukvarjali aomnevn 
ISKifc, 

vnega izvora bolezni«. 

p* (vsa 3 ob . 0 o'eni' mezotelioma, azbestozo in pljučnim 
Adm-e^'Ce zarad"'3 spada'° med priznane bolezni) so utrpeli 
P0Mis,rativniDoJ pr's'ranske obravnave delodajalcev. 

^nini nehn^i^'S0 I5"' dolgotrajni, zato so mnogi zahtevke 
ijj Vstv®nih SDriA ' a9ati- Postopki za pridobitev vseh potrebnih 

doka76Va' so.l>i'i 2a žrtve preveč zapleteni. Brez 
je b |Uni 0 ra2širien0V«iZp'ači'0 odžk°dnine ni možno, ker pa uradni 

doi— , bolezni temeljijo na zdravstvenih dokazih, anje vseskozi podcenjeno. 

0(jt. J '^ncoska93.š,evila sodnih primerov zaradi azbesta, je 
naci 

0đnin. čenr V 3da iskati druge vire za izplačevanje 
teh, alno Združen * S° uslužbenci ANDEVE (Francosko 
u9o<ia2pravah, so o°Je Za °brambo žrtev azbesta) sodelovali v 
bil0>,kijih ie n T,eđ Ćlani ANDEVE mnenja razhajala glede 
bi z, an°vljeno pre a9a|a vlada za žrtve azbesta. Leta 2000 je 
iitv„9o,avljal tekoi<V0 V'adno ,e'°"FIVA-Ta sistem ugodnosti naj 

nn^'n avtoma,sko izplačevanje odškodnin za 
JCn® '*Postavr odbami in obolenji kot tudi za bolezni zaradi 

Čeprav • ,e"osti. npr. za žene in družine delavcev z 
ninskih post'6 l 8den Slavnih ciljev FIVE poenostavitev s'st8m zaniD?P 'n Pospešitev izplačevanja odškodnin, 

3 dieten in počasen. 

v,' msk- 
'"alkgfr, ■ 

ni^0 
n'n đramat|ć 

asu so se ok°liščine, ki zadevajo izplačevanje 
"Ibor^6 skUDinp°LSprerrleni'e'To izboljšanje gre pripisati delu 
Niz0 

2r,ev azbest' 2družuje žrtve azbesta; to je Nizozemski 
'^kral^3 s°ciaikr- skuPini močno podporo nudita tudi 
ilanj ' a,i "sodno 'cna stranka in sindikati. Eden ciljev odbora 

skupai^H0''0 zr1ev mezotelioma«. Prav zato so se 
ia9ota ' 2avzemar deloda'alci> zavarovalnimi družbami, vlado fel i>Ki. - ^9 UStannvitov/ naoinnalnana inčtifnia Is i Ki 

S« 

Jal i^Dla^o. . ustanovitev nacionalnega inštituta, ki bi CevanJe odškodnin. 

15-. 
^9Praia'Čev'odgovnVilnem kodeksu pojavi prva omemba o 
"65ref J6 '•i'0 Za nesreče Pri delu ,er poklicne bolezni. . ^Dri^. odovanim delavcem v okviru Zakona o 

^9 . ^©1 
U,:,a%«i zdravrf'rt'?' S0 že od začetka 20. stoletja dolžni 
Iei0(jaj °8 se v Civn n° okol'e in varnost svojih delavcev. 

<*«i toži,i doP|ra»V'Ca do odškodr|ine, ti svojih delodajalcev 
Up°f^b s°dni n e'a.1967> ko je bil ta zakon odpravljen; v 
V. baleta lksi zasledimo prve primere, povezane z 

1 'e število sodnih primerov zaradi telesnih poškodb 

dramatično povečalo; v tem obdobju sta dva nizozemska pravna 
strokovnjaka proučila več kot 1000 azbestnih primerov. Po 
podatkih teh dveh odvetnikov so se nizozemski delodajalci in 
zavarovalne družbe v večini azbestnih tožb odločili za poravnavo, 
samo 10-15 % primerov pa je prišlo na sodišče. 

Nizozemski bolniki z mezoteliomom se lahko odločajo za vložitev 
tožbe, vendar so sodni postopki kot še marsikje drugje, dolgotrajni. 
Ko je njihova bolezen diagnosticirana, nimajo oboleli ne časa ne 
energije za sodna preig'ravanja. Da bi pospešili odškodninske 
procese, je bil 26. januarja 2000 ustanovljen Inštitut za žrtve 
azbesta (IŽA), kar je predstavljalo vrhunec po letih lobiranja in 
udejstvovanja v različnih kampanjah. Do vlaganja tožb pri IŽA so 
upravičeni samo bolniki z mezoteliomom in 30-letnim zastaralnim 
rokom, katerih delodajalci/zavarovalne družbe so izsledljivi; Če 
želijo vložiti tožbo pri IŽA, se morajo odpovedati civilni tožbi. Če 
pa posredovanje spodleti, žrtve postopke lahko nadaljujejo na 
sodišču. S pomočjo posredovanja si IŽA prizadeva rešiti' tožbe v 
roku 4 mesecev. Žal so v razdobju dveh let z začetkom 27. 
januarja taki postopki trajali 8-9 mesecev. 

Od 1. januarja 2003 je IŽA že po nekaj tednih od prejetja zahtevka 
po odškodnini zaradi mezotelioma začel izplačevati pavšalne 
odškodnine v višini 10.500 ($16.000). Prejemniki odškodnine 
denarja niso dolžni vračati, pa čeprav jim je pozneje izplačana še 
dodatna odškodnina. Čeprav bo vlada skušala svoje stroške 
izterjati od neodgovornih delodajalcev, bo tožnikom v vsakem 
primeru izplačan denar. 

4. Finančne in druge posledice 

Predlagane spremembe zakona bodo zahtevale 4.000,000,000 
tolarjev finančnih sredstev. V letu 2003 je bilo v proračunu 
predvidenih 713.225.000 SIT, v letu 2004 767.363.000 SIT, v 
proračunu za leto 2005 pa je predvidenih 692.415.000 SIT. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno (Ur.l. RS, št. 56/966, 35/98, 86/00) se 
četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi: 

»V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim 
družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
zagotavljajo sredstva v višini 4.000.000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za odkup zavarovalne dobe iz 10. 
člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen 
iz 12. člena tega zakona za leto 2005, 2006, 2007 in 2008.«. 

2. člen 

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

K 1. členu 

Za nadaljnje izvajanje programa je potrebno, zagotoviti sredstva 
v višini 4.000,000.000 tolarjev, ki bodo namenjena za plačilo 
odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v letih 2005, 2006, 2007 
in 2008., za gospodarske družbe, ki so proizvajate izdelke, ki 
vsebujejo azbest, za upokojitev po prvem in drugem odstavku 7. 
člena. Do konca leta 2008 se po sedanjih trendih pričakuje še 
okoli 800 delavcev in prebivalcev, ki bodo lahko potencialno zboleli 
za posledicami poklicne bolezni, ki jo povzroča azbest in bodo 
izpolnjevali zakonsko določene pogoje. Iz tega sledi, da bo 
potrebno za dokup zavarovalne dobe in za odškodnine delavcem 
oziroma prebivalcem nameniti 4.000,000.000 tolarjev, kar znese 

- za leto 2005 800,000,000 tolarjev, 
(približna ocena 200 o 

• za leto 2006  800,000.000 tolarjev, 
(približna ocena 200 o 

■ za leto 2007.  800,000.000 tolarjev, 
(približna ocena 200 

- za leto 2008  800,000.000 tolarjev, 
(približna ocena 200   

Skupaj  4.000,000.000 tolarjev 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA 

7. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke 
in delavci, če do 31. 12. 2003 dosežejo ženske starost 45 let in 
moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj 
28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21.12.1996 
najmanj 10 let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov, 
ali v servisnih službah neposredno v prosterih za proizvodnjo 
azbestnih izdelkov. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo 
tudi delavke in delavci, če do 31.12.2003 dopolnijo starost ženske 

o v d#" Ji 
48 let in moški 53 let ter dosežejo pokojninsko tega ^ 
trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in ^ proizv° 
12. 1996 najmanj 20 let delali v podjetjih, ki 
procesih uporabljala azbest. jj tis®1 ^ 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji 'azb®stnl3nj 
zbolijo za poklicno boleznijo zaradi izposta 'eskodot>°na' 
prahu na delovnem mestu in dosežejo pokojnin 
23 let moški in 20 let ženske. 

V proračunu Republike Slovenije se kot Porn°^ujejo 
družbam, ki so proizvajale izdelke, ki S' s , ^ z® s°iz i0- 
zagotavljajo sredstva v višini 4.350,000.000 ^ob® |gZ0n 
kadrovski program, in sicer za dokup zavaro k|jcno 
člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za ^3 jr 
iz 12. člena tega zakona za leto 2000, 2001, 2 
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zakona o 

jjPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

fDRŽAVNEM SVETU 

IZDSve-A) 

■»■ravnava - EPA 36 ■ IV 

rŽAVNi svft  
ET REPUBLIKE SLOVENIJE 04) navedeni predlog zakona pošilja državnemu zboru v 

6vilka: on,, obravnavo in sprejem. U4-0l/92-5/30 
lub|iana, 19 Državni svet določa državnega svetnika mag. Adolfa Zupana 

^ ' ■11 ■ 2004 kot predstavnika državnega sveta na sejah državnega zbora 
d 

2vezi 2 d . in njegovih delovnih telesih pri obravnavi predloga zakona o 
1°-11.2004>rri Državr|ega zbora RS, št. 001-10/93-3/62 z spremembi in dopolnitvah Zakona o državnem svetu. 9publike S|0V ' !S na Podlagi prve alinee 97. člena Ustave 

"'dne 17 ^ Državni svet Republike Slovenije na 27. 
PreTiembj in h P°novno potrdil vložitev predloga zakona Predsednik 

p.6' FtePublike o|°P0'n',vah Zakona o državnem svetu. Državni Janez Sušnik, I. r. 
s'0vnika drža oveni'e na podlagi prvega odstavka 114. člena 

«vnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/ 

?4"ou( err>ber 2004 
23 poročevalec, št. 115 



DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 004-01/92-5/34- 
Ljubljana, 19.11.2004 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni 
Republike Slovenije na 27. seji, dne 17. 11. 2004, določil besedilo predloga zalk^ega 

spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu in ga na podlagi 
odstavka 114. člena poslovnika državnega zbora (Ur.l. RS, št. 35/02 in 60/04) p 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Državni svet na podlagi 95. člena poslovnika državnega sveta (Ur.l. RS,št. 44/93 
in 14/99) določa državnega svetnika mag. Adolfa Zupana kot predstavni 
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih telestn P 
obravnavi predloga zakona. 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o državnem svetu (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/92) ureja v0'itv^ 
Državni svet in organizacijo Državnega sveta. Ureditev te materije na zakon 
ravni je predvidela Ustava Republike Slovenije v 96. oziroma v 98. členu. 

Zakon v prvem delu ureja volitve, v drugem delu pa temeljna vPrasaJa 

organizacije in dela Državnega sveta. Pri tem izhaja iz položaja, kot ga ' . 
Državni svet v organizaciji državne oblasti v skladu z ustavo. Državni svet je o 
dom v sistemu nepopolne dvodomnosti, ki ima v skladu z ustavo doloc ^ 
pristojnosti, s katerimi sodeluje v zakonodajnem postopku. S pristojnostmi, 
šibkejše od pristojnosti Državnega zbora, Državni svet vpliva na delo in odloči 
Državnega zbora. 

V tem okviru zakon v drugem delu ureja izvolitev predsednika in podpredsednica 
ter njuna pooblastila. Zakon ureja konstituiranje Državnega sveta, Poi[ J v 

mandatov članov Državnega sveta in pravico do pritožbe na Ustavno sodisc 
primeru, če Državni svet ne potrdi mandata. 

Pomemben je del zakona, ki ureja način sodelovanja Državnega sveta z Drža^J11^ 
zborom. Predsednik Državnega zbora obvešča predsednika Državnega sve e[T1 

sejah Državnega zbora in mu pošilja vsa gradiva o zadevah, ki so na dne^nj|<a 
redu seje Državnega zbora, predsednik Državnega sveta pa obvešča predseđ ^ 
Državnega zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel Državni sv 
zadevah iz pristojnosti Državnega zbora. 



akon ureja tudi pravice in dolžnosti članov Državnega sveta. V tem okviru ureja 
"^niteto članov Državnega sveta, nezdružljivost funkcije člana Državnega sveta 
orugimi^ funkcijami in prenehanje mandata. Funkcija člana Državnega sveta je 

astna, član Državnega sveta pa ima pravico do nadomestila izgubljenega 
aslužka in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

Zakon o državnem svetu je sprejela tridomna Skupščina v letu 1992, ko Državni 
°r in Državni svet še nista bila konstituirana. Po sprejemu zakon ni bil nikoli 

Premenjen. ali dopolnjen, čeprav skopo ureja položaj Državnega sveta v 
Primerjavi z drugimi zakoni, ki urejajo organizacijo in delo določenega ustavnega 
rgana (npr. Zakon o ustavnem sodišču, Zakon o računskem sodišču, Zakon o 

fg^uflu.človekovih pravic). Tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je 28. 
>n-na 2003 izdalo revizijsko poročilo o poslovanju Državnega sveta v letih 

0 in 2001, je ugotovilo, da status in plača predsednika in sekretarja Državnega 
Veta n'so zakonsko urejeni. 

Tako v Zakonu o državnem svetu ni urejeno financiranje Državnega sveta in 

)e9ovih funkcionarjev. Zakon ne ureja višine dohodka predsednika Državnega 
®ta. Poleg tega veljavni zakon v 62. členu določa le, da je funkcija člana 
davnega sveta častna, obenem pa ne določa, da predsednik Državnega sveta 
ojo funkcijo opravlja poklicno. Zakon je v tem delu pomanjkljiv, saj ne ureja 
aterije, ki bi jo moral urejati. Državni svet se je omenjene pomanjkljivosti zakona 

^avedal in je v letu 1993 sprejel poslovnik (Uradni list RS, št. 44/93), ki v 100. 
enu določa, da predsednik opravlja svojo funkcijo poklicno. Državni svet je tako 

Poslovniku specialno uredil položaj predsednika, medtem ko veljavni zakon le 
^ sno določa, da je funkcija svetnic in svetnikov častna. Državni svet se je 

iQqeC*a'' -da takšna ureditev le začasna, zato je v zakonodajni postopek leta 94 vložil Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu 

k ?ro^eva,ec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 17 z dne 5. maja 1994), s 
Dr h1 Prec"a9a' uzakonitev možnosti poklicnega opravljanja funkcije 
Predsednika Državnega sveta ter poleg tega tudi njegovo plačo in ustrezno 

editev nadomestil svetnic in svetnikov. Državni zbor zakona ni sprejel, 
acunsko sodišče pa je vložilo zahtevo za presojo zakonitosti 100. člena 

Poslovnika pred Ustavnim sodiščem. Častnost funkcije ne pomeni, da se funkcija 
Pravlja brezplačno. Zakon ureja, da imajo svetnice in svetniki pravico do 

adomestila izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do 
Povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

Težko je opredeliti, kaj natančno pomeni omenjena sintagma "nadomestilo 

9ubljenega zaslužka", ki je opredeljen v 62. členu Zakona o državnem svetu. V 
Prvem in drugem mandatu je Državni svet sprejel sklep, v skladu s katerim so 

otnice in svetniki prejemali nadomestilo izgubljenega zaslužka v vrednosti 33 
stotkov nadomestila, ki je pripadal poslancu Državnega zbora za polni delovni 

fiA za takšno ureditev je v drugem odstavku 13. člena Zakona o 
l8/q0na^ih v javnih organih (Uradni list št., 30/90, 2/91,18/91, 22/91 in 4/93 in 
r\ad' c'°'°ča> da se funkcionarju, ki funkcijo opravlja nepoklicno in ni prejel 
f ^ornestila osebnega dohodka (ta bi se funkcionarju izplačal v podjetju, kjer je 

nkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev družbenopolitične skupnosti, kjer 
Pravlja funkcijo) prizna del osebnega dohodka. Ta lahko znaša največ 33% 
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osebnega dohodka, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za 
poln delovni čas. 

Sintagma "nadomestilo izgubljenega zaslužka" izhaja iz časa, ko je bil v Sloveniji 
uveden delegatski sistem. Kljub temu, da so poslovniki Skupščine pred leto 
1992 določali, da je funkcija delegata častna družbena funkcija, je v mana 
1990-1992 od skupnega števila 240 delegatov Skupščine 70 delegatov opravlj na 

svojo funkcijo poklicno in sicer na podlagi dogovora med klubi delegatov 9lecle 

zastopanost njihovih političnih strank v Skupščini. Medtem ko je 70 delega 
svojo funkcijo opravljalo poklicno, pa je 170 delegatov prejemalo eno tretjino p' 
poklicnega delegata. 

Težave so predvsem pri določanju in izračunavanju višine nadomestila 
izgubljenega zaslužka, ki je pri vsaki svetnici oziroma svetniku drugačen in pj9 
Državni svet moral računati za vsakega člana posebej. Tudi Računsko sodis 
revizijskem poročilu ne navaja, kako bi Državni svet moral izplačevati nadomes 
svojim članom. Veljavni zakon določa, da ima član Državnega sveta pravico ^ 
nadomestila izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pri tem 
omenja izključno izgubljenega zaslužka pri delodajalcu. Član Državnega sveta ^ 
lahko po službenem času opravljal še kakšno drugo pridobitno dejavnost in 
zaradi opravljanja svetniške funkcije izgubil zaslužek V skladu z zakonom &> 
moral Državni svet povrniti stroške tudi za ta del izgubljenega zaslužka, ki bi 9 
bilo težko dokazati in izračunati. Poleg tega so seje Državnega sveta tu 
popoldanskem času, ko svetniki opravijo svoje dnevne delovne obveznosti P 
svojem delodajalcu. To pomeni, da so svetnice in svetniki v Državnem svetu tu 
času, ko koristijo svoj prosti čas in nimajo neposredno izgubljenega zaslužka. ^ 
se je pokazala potreba po novi in določnejši ureditvi plačil članom Državneg 
sveta za opravljanje funkcije v Državnem svetu. 

Veljavni zakon določa, da Državni svet imenuje sekretarja, ki v°di_slu^° 
Državnega sveta. Zakon ne ureja niti statusa niti plače sekretarja, zato plaćo u J 
Državni svet na podlagi sklepa. Pri določanju njegove plače izhaja Državni sve 
tega, da ima sekretar v skladu s 1. členom Zakona o funkcionarjih v . 
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91, 18/91, 22/91, 4/93 in 18/94) poj&J 
funkcionarja, saj ga Državni svet, kot eden izmed naslednikov "SkupsC 

Republike Slovenije", imenuje na to funkcijo. 

Razlog za spremembo in dopolnitve veljavnega zakona je tudi, da veljavni za^ 
uporablja izraz "sekretar" za osebo, ki vodi službo Državnega sveta. Glede na • 
da ima Državni svet tudi sekretarje delovnih teles (komisij) in sekretarje inter® v 

skupin prihaja do zmede v klasifikaciji nazivov za posamezna delovna mes 
službi Državnega sveta. 

Veljavni zakon tudi ne vsebuje določbe, da se sredstva za uresničevanje letneS^ 
programa dela Državnega sveta zagotovijo v proračunu Republike Slovenije 
podlagi letnega finančnega načrta Državnega sveta. Takšna določba je potre • 
da se Državnemu svetu omogoči normalno delovanje. Tudi zakoni, ki . 
organizacijo drugih ustavnih organov (npr. Ustavno sodišče, Računsko sodis 
imajo določbo s podobno vsebino. 
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Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Predlagana je dopolnitev zakona, ki določa, da predsednik Državnega sveta 
opravlja funkcijo poklicno. Poklicno opravljanje funkcije predsednika Državnega 
sveta zahteva količina in narava njegovih nalog in pristojnosti, ki so urejene v 44. 
členu veljavnega zakona in 16. členu Poslovnika državnega sveta (npr. 
Predstavlja Državni svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Državnega sveta ter 
usklajuje delo Državnega sveta z delom Državnega zbora in drugimi državnimi 
°r9ani). Naslednji, 17. člen poslovnika nalaga predsedniku tudi odgovornost, saj 
določa, da lahko državni svetniki zahtevajo od predsednika obvestila in pojasnila v 
2vezi z opravljanjem njegove funkcije. Pomembno je tudi mednarodno 

sodelovanje Državnega sveta, ki je urejeno v 99. členu poslovnika in pri katerem 
lma glavno vlogo prav predsednik Državnega sveta. 

Tudi na prednosti listi funkcionarjev Slovenije je predsednik Državnega sveta 
^vrsčen zelo visoko, kar kaže na pomembnost funkcije, ki jo opravlja predsednik 
Državnega sveta. V skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list 

S,, št. 36/94, 24/95, 47/97 in 95/02) je predsednik Državnega sveta hierarhično 
uvrščen na četrto mesto za predsednikom republike, predsednikom Državnega 
zbora in predsednikom Vlade, vendar pred predsednikom Ustavnega in 
Vrhovnega sodišča. 

predsednik Državnega sveta funkcije ne bi opravljal poklicno, bi to pomenilo, 
da bi bil še naprej zaposlen na delovnem mestu, ki ga je opravljal do izvolitve v 
unkcijo predsednika Državnega sveta. Narava dela predsednika namreč zahteva, 

da predsednik svoj polni dnevni delovni čas porabi za opravljanje svoje funkcije v 
urzavnem svetu, kar so potrdile tudi izkušnje prvih dveh predsednikov Državnega 
sveta. 

Predlog zakona predvideva, da ima predsednik Državnega sveta pravico do plače, 
*ar izhaja iz poklicnega opravljanja funkcije. Višino njegove plače bo določil 

Državni svet s svojim aktom oziroma z aktom pristojnega delovnega telesa 
Državnega sveta. Državni svet oziroma njegovo delovno telo bo s svojim aktom 
Plačo predsednika uredil na podoben način, kot je urejena plača predsednika 

Državnega zbora (ter tudi plača predsednika Ustavnega sodišča, predsednika 
Računskega sodišča in varuha človekovih pravic). Predsednik državnega sveta bo 
lmel podobno kot predsednik Državnega zbora urejene druge prejemke in pravice, 
saj^ se bodo za njih uporabljale določbe zakona, ki ureja te pravice za poslance 

Državnega zbora. Predlagana ureditev plače predsednika Državnega sveta je tudi 
naJbolj smiselna, saj se bo 1. januarja 2004 začel uporabljati že veljavni Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002), ki določa enoten 
zakonodajni okvir določanja plač tako za funkcionarje kot za javne uslužbence in 

uvedel nov način obračunavanja plač funkcionarjem in javnim uslužbencem. 

Podobno kot je predlagana ureditev plače predsednika Državnega sveta se 
Predlaga tudi ureditev plače sekretarja Državnega sveta. Sekretar funkcijo 
opravlja poklicno in ima v skladu z Zakonom o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 30/90, 2/91, 18/91, 22/91, 4/93 in 18/94) status funkcionarja. 
Paradi boljše preglednosti in opozorila Računskega sodišča se je z dopolnitvijo 
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zakona predvidelo, da se status funkcionarja sekretarja Državnega sveta navede 
v Zakonu o državnem svetu. 

Predlog zakona predvideva, da ima sekretar Državnega sveta, ki opravlja svojo 
funkcijo poklicno, pravico do plače. Višino njegove piače bo določil Državni sve 
oziroma pristojno delovno telo Državnega sveta s svojim aktom. Sekretar 
državnega sveta bo imel podobno kot sekretar Računskega sodišča in sekretar 
Ustavnega sodišča urejene druge prejemke in pravice, saj se bodo za njin 
uporabljale določbe zakona, ki urejajo te pravice za funkcionarje v državnin 
organih. Predlagana ureditev plače sekretarja Državnega sveta je tudi najboj 
smiselna, saj se bo 1. januarja 2004 začel uporabljati že veljavni Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002), ki določa enoten zakonodajni 
okvir določanja plač za funkcionarje in bo uvedel nov način obračunavanja 
njihovih plač. 

Državni svet ima sekretarja, ki vodi službo Državnega sveta, ima pa tudl 

sekretarje komisij oziroma interesnih skupin. Ti na eni strani pomagaj0 

predsedniku komisije oziroma vodji interesne skupine pri pripravljanju ■ 
organiziranju sej ter pripravi gradiva in zapisnikov sej, na drugi strani Pa s° 
odgovorni sekretarju Državnega sveta. Zaradi tega je predlog zakona predvide, 
da bo imel vodja službe Državnega sveta naziv "generalni sekretar". S te 
predlog zakona odpravlja zmedo v klasifikaciji nazivov za posamezna delovn 
mesta v Državnem svetu. 

Ker je zelo težko, oziroma skoraj nemogoče, sproti ugotavljati nadomestilo 
izgubljenega zaslužka za vsako svetnico ali svetnika posebej, je predlog zakon 
določil, da ima član Državnega sveta pravico do plačila za opravljanje funkcije i 
pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

Plačilo za opravljanje funkcije člana Državnega sveta bo sejnina, ki se bo določila 
z aktom Državnega sveta oziroma pristojnega delovnega telesa Državnega sveta^ 
Sejnina se bo določala glede na udeležbo na sejah Državnega sveta in seja^ 
njegovih delovnih teles. Glede na to, da se bo višina sejnine določila v razmerju 

plačo predsednika Državnega sveta, ki pa se bo s 1. januarjem 2004, ko se p 
začel uporabljati že veljavni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni H 
RS, št. 56/2002), obračunavala na drugačen način, je smiselna ureditev, da 
sejnina določa v skladu z notranjim aktom Državnega sveta, ki bo usklajen 
zakonodajo. Plačilo za opravljanje funkcije člana Državnega sveta bo omejen ' 
tako da državne svetnice in svetniki v enem letu ne bodo prejeli več kot tretJ'na 

letne plače predsednika Državnega sveta. Na ta način bo možno predvideti let 
proračunska sredstva namenjena za plačila svetnicam in svetnikom. Povraci 
stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije bo določil z aktom Državni svet ozirom 
pristojno delovno telo Državnega sveta. 

Predlog zakona določa, da se sredstva za uresničevanje letnega programa dela 
Državnega sveta zagotovijo v proračunu Republike Slovenije na podlagi letneg 
finančnega načrta Državnega sveta. Podobno urejajo tudi drugi področni zako . 
ki urejajo organizacijo ustavnih organov (npr. Računsko sodišče, Ustav 
sodišče). Takšna določba je nujna za normalno delovanje Državnega sveta. 

poročevalec, št. 115 28 24. novern 



Primerjalrio-pravni prikaz 

Večina drugih domov evropskih držav lahko v zakonodajnem postopku viaga 
amandmaje na zakone. Amandmaje k zakonom v postopku sprejemanja zakonov 
anko vlagajo vsi drugi domovi v ureditvah s popolno dvodomnostjo (BiH, Švica, 
talija in Romunija), čeprav ustave dobesedno tega ne urejajo. V ustavnih sistemih 
nepopolne dvodomnosti pa lahko drugi dom predlaga spremembe zakonov v 
Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, na Poljskem in v Rusiji. V nekaterih državah z 
neP°Polnim dvodomnim sistemom pa so drugi domovi omejeni v izvajanju 
Pr|stojnosti amandmiranja zakonov v postopku njihovega sprejema. Ustavne 
omejitve se nanašajo predvsem na amandmiranje zakonodaje finančne narave ali 
rzavnega proračuna. Omenjene ustavne omejitve je zaslediti pri irskem, 

rancoskem in španskem senatu ter Domu lordov Velike Britanije. 

Nemčija 

^stava (t.i. temeljni zakon) Zvezne republike Nemčije ureja dva domova, ki 
elujeta na področju zakonodajne oblasti. Spodnji dom, Zvezni zbor (Bundestag) 

na 2vezni ravni predstavlja vse državljane. Zgornji dom, Zvezni svet (Bundesrat) 
pa je predstavnik dežel (Lander). 

Nemška ustava veto obravnava v 77. členu. V primeru, da zakon predlaga Zvezna 
ada, ima Zvezni svet pravico dati prvi komentar (Erste Wort) v roku šestih 

nov; v določenih primerih v treh oziroma devetih tednih. Mnenje Zveznega 
veta, ki lahko obsega tudi amandmaje, na tej stopnji ni zavezujoče za Zvezno 
ado, vendar pa je pomemben znak o reakciji Zveznega sveta v času, ko bo 

°aločal o zakonu. 

Zvezni svet ima po sprejetju zakona v Zveznem zboru možnost proučitve, ali so 
e njegove zahteve iz začetne faze zakonodajnega postopka sprejete. V kolikor 

e Zvezni svet ne strinja z vsebino sprejetega zakona lahko zahteva oblikovanje 

Posredovalne komisije (Vermittlungsausschuss) v roku treh tednov. Dvaintrideset 

^ ans^.a komisija je paritetno sestavljena iz članov obeh domov. Njena naloga je a2|"ešiti nesporazum med obema domovoma predstavniškega telesa. Če komisija 
na osnovi doseženega kompromisa predlaga spremembo zakona - to se zgodi v 
ec'ni primerov - mora o tem ponovno sklepati Zvezni zbor (četrta faza). 

Nadaljnji postopek je odvisen od narave zakona, ki se sprejema. V primeru 
ugovornih zakonov" (Einspruchsgesetzen), ko soglasje Zveznega sveta ni 

1'gatorno, ima Zvezni svet na voljo suspenzivni veto. Zvezni svet izglasuje 

I U
hl

Penzivni vet0 v roku dveh tednov z absolutno večino svojih članov. Zvezni zbor 
ko veto Zveznega sveta v postopku ponovnega glasovanja o zakonu preglasi, 

endar samo z absolutno večino. V kolikor je suspenzivni veto Zveznega sveta 
erneljil na dvotretjinski večini, mora biti veto v Zveznem zboru prav tako 

Preglasovan z dvotretjinsko večino (poleg tega mora glasovati tudi absolutna 
ec'na članov Zveznega zbora). 

9ru9ačna pa je praksa v primeru "soglasnih zakonov" (Zustimmungsgesetze), saj 
vezni zbor ne more dokončno odločiti o zakonu, ampak mora soglasje nujno 
0seči preko posredovalne komisije. Ta institut je podoben absolutnemu vetu. 
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Nemčija ima torej v izjemnih primerih petfazni zakonodajni postopek. Vsekakor pa 
je bistveno, da ima - za razrešitev nesoglasja med Zveznim zborom in Zveznim 
svetom - smiselno četrto fazo, ko posredovalna komisija pripravi kompromisi 
predlog. 

Francija 

Parlament Republike Francije je sestavljen iz dveh zbornic: Narodne skupščine 
(Assemblee nationale) in Senata (Senate). Zakonodajni postopek v Franciji s 
lahko začne bodisi v Senatu bodisi v Narodni skupščini, odvisno od tega kp 
predlaga zakon oziroma kateremu domu ga predloži Vlada. Izjema so financn 
zakoni in zakoni, ki zadevajo financiranje socialne varnosti, ki jih mora najpr J 
sprejeti Narodna skupščina. Vsak zakon mora dobiti podporo v obeh domovin 
enakem besedilu. V primeru nesporazuma med obema zbornicama s 
zakonodajni postopek ponovi. Če tudi v drugo med zbornicama ni soglasja gle 
besedila zakona lahko ministrski predsednik zahteva sestavo mešane komi!IJ 

(commission mixte) obeh zbornic, ki je sestavljena iz sedmih članov Narodn 
skupščine in sedmih članov Senata. Naloga omenjene komisije je, da razre 
nesporazum med zbornicama. Besedilo, ki ga sprejme komisija, predloži vla ^ 
obema zbornicama v potrditev. Amandmaje k predlogu komisije se lahko 
zbornicah dodaja samo s soglasjem Vlade. 

V primeru da postopek usklajevanja nesporazuma med obema zbornicama 
propade, lahko Vlada zahteva od Narodne skupščine, da sama oblikuje koncn 
rešitev. Prvi dom, ki ima na zadnji stopnji zakonodajnega postopka prednost pre 
Senatom, pri oblikovanju končne solucije ni vezan na besedilo poravnal 
komisije. Narodna skupščina lahko tedaj sprejme besedilo, kakor ga je . 
poravnalna komisija, lahko sprejme zadnje besedilo, ki ga je sama poprej spreje . 
lahko pa ga tudi spremeni z enim ali več amandmaji, ki jih je sprejel Senat. 

Francoski senatorji imajo pravico dodajati amandmaje na zakone. V skladu s 4 ^ 
členom ustave pripada pravica do amandmiranja zakona članom Parlamenta 
Vlade. Člani Parlamenta (tako senatorji kot člani narodne skupščine) pa ne smei) 
predlagati zakona oziroma amandmaja, ki bi povzročili zmanjšanje javnih virov 
ustanovitev oziroma povečanje javne porabe. 

Španija 

Parlament (las Cortes Generales) Kraljevine Španije predstavlja špansko ljudstvo 
in je sestavljen iz Kongresa (Congreso de los Diputados) in Senata (Senad h 
Španska ustava ureja pristojnost veta Senata v 90. členu ustave. Španski Sena J 
primer močnega drugega doma v unitarni ureditvi. Čas, v katerem mora Se 
proučiti predlog zakona, je precej daljši kot v primeru slovenskega Državneg 
sveta in znaša dva meseca. 

Senat poleg veta, ki učinkuje na celotno zakonsko besedilo, vlaga tudi amandma]® 
k predlogu zakona. Medtem ko se z vetom zavrne zakon kot celota, se 
amandmaji doseže, da se spremenijo le členi, ki jih Senat smatra za sporne, 
primeru, da je v poročilu španskega matičnega odbora predložen predlog za ve 
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Je razprava o zakonu kot celoti izključena, ker se o celotnem zakonu razglablja pri 
Predlogu za veto. Ta določba pripomore k ekonomičnosti postopka, da se ne bi 
Podvajalo razpravljanje o zakonu. V primeru sprejetega amandmaja ali veta, za 
aterega je potrebna absolutna večina senatorjev, se mora zakon poslati s 
omentarjem nazaj v Kongres. Kongres nato z navadno večino sprejme ali zavrne 
enatne amandmaje oziroma lahko preglasi veto z absolutno večino (z navadno 

Vecino le v primeru, da je minilo več kot dva meseca od intervencije senata). 

£oleg možnosti veta in spreminjanja zakonov pa ima španski Senat v določenih 
Pnmerih še večjo pristojnost v zakonodajnem postopku. Njegov položaj krepi 
Pristojnost soodločanja skupaj s prvim domom,. Kongresom. Gre za nekatere 
P°rnembne odločitve, ki se veljavno sprejmejo le pod pogojem, da so sprejeti z 
ecino v obeh domovih. Če omenjena večina ni dosežena, mora poskušati doseči 
kupno rešitev mešana komisija (Comision Mixta), ki je sestavljena iz enakega 
evila članov Senata in Kongresa; o njenem predlogu domova ponovno sklepata. 
e tudi to ne uspe, odloči dokončno Kongres z absolutne večino. 

F'nančne posledice 

predlog spremembe in dopolnitev zakona o državnem svetu ne povečuje sedanjih 

Proračunskih sredstev za delovanje Državnega sveta. S predlogom bi se na 
akonski ravni uredili plači predsednika in sekretarja Državnega sveta ter plačila 
v©tnic in svetnikov, ki so sedaj določene s sklepom Državnega sveta. Nova 
akonska ureditev bi natančneje določila velikost obsega sredstev za izvajanje 
alQg Državnega sveta. 

Druge posledice 

^Prejem Predloga spremembe in dopolnitev zakona o državnem svetu nima 
ru9'h posledic. 

Besedilo členov 

^ člen 

^ 44. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 

Predsednik državnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno. 

predsednik državnega sveta ima pravico do plače. Višina plače predsednika 

Ravnega sveta se do'°^ z aktom državnega sveta oziroma pristojnega 
°vnega telesa državnega sveta v skladu z zakonom. 

druge prejemke in pravice predsednika državnega sveta se uporabljajo 
očbe zakona, ki ureja te pravice za poslance državnega zbora." 

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek. 

2- člen 

H 
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V prvem odstavku 46. člena se pred besedo "sekretarja" doda beseda 
"generalnega". 

V drugem odstavku se pred besedo "sekretar" doda beseda "Generalni". 

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

"Generalni sekretar državnega sveta je funkcionar državnega sveta. 

Generalni sekretar državnega sveta ima pravico do plače. Višina P,a^® 
generalnega sekretarja državnega sveta se določi z aktom državnega sve 
oziroma pristojnega delovnega telesa državnega sveta v skladu z zakonom. 

Za druge prejemke in pravice generalnega sekretarja državnega sveta se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja te pravice za funkcionarje v državni 
organih." 

3. člen 

V tretjem odstavku 47. člena se za besedo "sekretar" doda beseda "generalni. 

4. člen 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

"Sredstva za uresničevanje letnega programa dela državnega sveta se zagotovijo 
v proračunu Republike Slovenije na podlagi letnega finančnega načrta državneg 
sveta." 

5. člen 

V 51. členu se za besedo "sekretarja" doda beseda "generalnega". 

6. člen 

V 62. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Za opravljanje funkcije ima član državnega sveta pravico do plačila za opravljani® 
funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije." 

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

"Plačilo za opravljanje funkcije člana državnega sveta je sejnina, ki se določi z 
aktom državnega sveta oziroma pristojnega delovnega telesa državnega sve e 

Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu državnega sveta, ne s 
presegati 1/3 letne plače predsednika državnega sveta. 

Povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije določi z aktom državni svet 
oziroma pristojno delovno telo državnega sveta." 
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7. člen 

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

Obrazložitev 

K1. členu 

?d ^četka delovanja Državnega sveta je predsednik Državnega sveta svojo 
pačijo opravljal poklicno na podlagi 100. člena Poslovnika državnega sveta, 

okli ena predsedniška funkcija je potrebna predvsem zaradi narave in količine 
•a, ki ga izvaja predsednik, zaradi njegove odgovornosti nasproti svetnicam in 

fu e^ni^0m Pri opravljanju funkcije in zaradi visoke pozicije na prednostni listi 
0°. cionarjev Republike Slovenije. Ker zakon ureja le, da je funkcija člana 

rzavnega sveta častna predlagan drugi odstavek 44. člena določa, da 
easednik opravlja svojo funkcijo poklicno. 

^diagan novi tretji odstavek na zakonski ravni določa, da ima predsednik 
jzavnega sveta pravico do plače ter ureja višino plače. Predlaga se, da se višina 

Dri T- predsedn',<a Državnega sveta določi z aktom Državnega sveta oziroma 
ureri°'ne®a delovne9a *elesa Državnega sveta v skladu z zakonom. Predlagana 
0 

tev Je smiselna, saj se bo 1. januarja 2004 začel uporabljati že veljavni Zakon 

ZakStemU P'aČ v Javnem sektorJu (Uradni list RS, št. 56/2002), ki določa enoten 

^ihovtf3^- 0lW'r dolo^an^a P|a^ funkcionarjev in uvaja nov način obračunavanja 

druge prejemke in pravice predsednika Državnega sveta se v novem četrtem 
stavku predlaga uporabo določb zakona, ki urejajo te pravice za poslance 

urzavnega zbora. 

^ 2. členu 

Popolnitve v prvem in drugem odstavku 46. člena sledijo spremenjenemu 
Rovanju sekretarja Državnega sveta v generalnega sekretarja Državnega 

l8/9ičlena ^a^ona funkcionarjih v državnih organih (Uradni list št. 30/90, 2/91, 
fu , 22/91 in 4/93 in 18/94) je razvidno, da ima sekretar Državnega sveta status 

sek Cl0naria- Veljavni zakon v 46. členu določa, da Državni svet imenuje 
Se,retarja. ki vodi službo Državnega sveta. Vendar pa zakon ne ureja statusa 
držretarja' zato Računsko sodišče v revizijskem poročilu navaja, da je Zakon o 
Se,avnenf1 svetu pomanjkljiv. S predlaganim tretjim odstavkom se ureja, da je 

petar Državnega sveta funkcionar Državnega sveta. 

nj1?1d'a9an novi četrti odstavek določa, da ima sekretar pravico do plače. Višina 

tele °Ve p.'a^e se določi z aktom Državnega sveta oziroma pristojnega delovnega 
veljSa ^avne9a sveta v skladu z zakonom. To je smiselno glede na novo, že no ureditev plačnega sistema funkcionarjev, ki se bo začela uporabljati s 1. 
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januarjem 2004. Takrat se bo začel uporabljati Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002). 

Za druge prejemke in pravice sekretarja Državnega sveta se v novem petem 
odstavku predlaga uporabo določb zakona, ki urejajo te pravice za funkcionarje v 
državnih organih. 

K 3. členu 

Predlagana dopolnitev 47. člena sledi spremenjenemu poimenovanju sekretarja 
Državnega sveta v generalnega sekretarja Državnega sveta. 

K 4. členu 

S predlaganim novim 47.a členom se bodo na podlagi letnega finančnega načrta 
Državnega sveta zagotovila sredstva za uresničevanje letnega programa dela 
Državnega sveta v proračunu Republike Slovenije, kar je nujno za normalno 
delovanje Državnega sveta. Podobno določbo vsebujejo tudi zakoni, ki urejajo 
organizacijo drugih ustavnih organov (npr. Ustavno sodišče, Računsko sodišče). 

K 5. členu 

Predlagana dopolnitev 51. člena sledi spremenjenemu poimenovanju sekretar^ 
Državnega sveta v generalnega sekretarja Državnega sveta. 

K 6. členu 

V skladu s sedanjo ureditvijo ima član Državnega sveta pravico do nadomestila 
izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do povračila stroškov 
v zvezi z opravljanjem funkcije. Predvsem zaradi težav pri določanju m 
izračunavanju višine izgubljenega zaslužka pri vsaki svetnici oziroma svetniku 
posebej je s spremembo drugega odstavka 62. člena zakona predvideno, da ima 
član Državnega sveta pravico do plačila za opravljanje funkcije v Državnem svetu. 

Nov tretji odstavek določa način določanja višine plačila za opravljanje funkcije in 
povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije člana Državnega sveta. 
Predlaga se, da bo plačilo za opravljanje funkcije člana Državnega sveta sejnina, 
ki se bo določila z aktom Državnega sveta oziroma pristojnega delovnega telesa 
Državnega sveta. Takšna ureditev je primerna, saj se bo sejnina člana Državnega 
sveta izplačevala v razmerju s plačo predsednika Državnega sveta. Ta pa se bo s 

1. januarjem 2004, ko se bo začel uporabljati že veljavni Zakon o sistemu pla£ v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002), obračunavala na drugačen način. 
Zaradi potrebe po planiranju letnih proračunskih sredstev, namenjenih za izplačilo 
plačil članom Državnega sveta, predvideva zakon omejitev plaal članov 
Državnega sveta na letni ravni. Letni znesek sejnin, ki se bo izplačal 
posameznemu članu Državnega sveta, ne bo smel presegati 1/3 letne p'ace 

predsednika Državnega sveta. 

Predlagan četrti odstavek določa, da se povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem 
funkcije določi z aktom Državnega sveta oziroma pristojnega delovnega telesa 
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Državnega sveta. Gre le za bolj določno zakonsko ureditev povračil stroškov, ki jo 
ržavni svet v praksi izvajal od nastanka dalje in je bila primerna. 

K 7. členu 

Določen je običajen rok za uveljavitev zakona. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo 

^4- člen 

^edsednik predstavlja državni svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje državnega 
a ter usklajuje delo državnega sveta z delom državnega zbora. 

podpredsednik pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej ter ga 
"Momešča v primeru zadržanosti. 

46- člen 

Dpi avni svet ima sekretarja, ki ga imenuje svet. 

Sekretar vodi službo državnega sveta. 

47- člen 

državni svet ima svoj pečat. 

p v 

na?*"8 ?kro9le oblike. V sredini ima grb Republike Slovenije, okrog grba pa 
Državni svet Republike Slovenije". 

p * 
Ca* hrani sekretar državnega sveta. 

51-Člen 

Po 
im© Potrditvi mandatov državni svet izvoli predsednika in podpredsednika ter uJe sekretarja državnega sveta. 

62- člen 

p 
C|ja člana državnega sveta je častna. 

Čl 

°Pra ,dr*avne9a sveta ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka za čas v|janja funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

L. 
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,PREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

?*0NA O VARNOSTI CESTNEGA 

vfMETA (ZPCP-1 D) 

a Uravnava - EPA 37 ■ IV 

d^žav 'Nl SVET 
Republike Slovenije 

'»Vilka; 

4ubii 
l: 004-Ol/92-5/30 

'»na, ig 11-2004* 

•3/62 z 
Ustave 

Državnega zbora RS, št. 001-10/93 
s6ji ri 

6 Slovemf na podla9' P'70 alinee 97. člena usiavt 
0 Sd 17-H ?fX' avn' svet Republike Slovenije na 27. 
pr 'erTiembah jn 

ponovno potrdil vložitev predloga zakona 
eta-Državni po'nitvah Zakona o varnosti cestnega svet Republike Slovenije na podlagi prvega 

odstavka 114. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02 in 60/04) navedeni predlog zakona pošilja 
državnemu zboru V obravnavo in sprejem. 

Državni svet določa državnega svetnika Ivana Bukovca kot 
predstavnika državnega sveta na sejah državnega zbora in 
njegovih delovnih telesih pri obravnavi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega 
prometa. 

Predsednik 
Janez Sušnik, I. r. 

L. 
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DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka:326-07/89-1/15€ 
Ljubljana, 19.11.2004 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je ^>r^avn
ti0^a o 

Republike Slovenije na 27. seji, dne 17. 11. 2004, določil besedilo predloga za ^ 
spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa in, 9a.na<,c/o2 in 
prvega odstavka 114. člena poslovnika državnega zbora (Ur. I. RS, št. 3 
60/04) pošilja državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Državni svet določa državnega svetnika Ivana Bukovca kot predstavnika 
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih telesih pri obravnavi pf 
zakona. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 
• bil 

Zakon o varnosti cestnega prometa je sprejel DZ RS na seji dne 9. julija 2004 in J®^ 
objavljen v Uradnem listu RS št. 83 z dne 29.7.2004. Navedeni zakon je nado ^ 
prejšnji zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet v letu 1998 i^ra tu jn 
RS št. 30/98). Zakon obravnava vedno aktualno problematiko v cestnem Pr0 

sicer tako preprečevati možnost raznovrstnih nesreč, ki povzročajo materialno ^ 
in človeške žrtve. Republiko Slovenijo na področju cestne varnosti obvezuj ^ ,g 

Evropski akcijski program za varnost cestnega prometa do leta 2010, w ra(T1a 
sprejela EU. To pomeni, da bomo najkasneje ob izteku Nacionalnega .P^0 tuC|j v 
varnosti v cestnem prometu, morali sprejeti nadaljevanje načrtnega dela, ki ? seg|e 
Slovenji sledil izredno zahtevnemu cilju, da bi vse države EU do leta 2010 
enaki stopnjo varnosti, kot jo že imajo najvarnejše države. 

nodročju 

Zaradi številnega prometa novih cestnih povezav in razvoja tehnike na p '■ v0 

motornih vozil je potrebno vedno spremljati dejansko stanje in zakonsko re9 ^ jn 

določiti tako, da bo čim bolj pozitivno vplivala na stanje v cestnem Pr° ^akon 
preprečevala število prometnih nesreč in s tem povezanih negativnih posledic- .fl 
je zato uredil pogoje, pod katerimi osebe pridobijo vozniška dovoljenja in cjje, 
opravljati vožnjo v cestnem prometu, stanje cest, zlasti prometne signa ^ 
pooblastila pristojnih organov. Posebno poglavje je zakon namenil voziil° jn 

poglavje). Na tem področju zakon normira pogoje za udeležbo v Pr0!r $o 
registracijo vozil. Ni nobenega dvoma, da smejo voziti cestnem prometu vozi $e 

tehnično brezhibna in registrirana v skladu z zakonom. Pogosto pa se do9aja'0|njuje 

ta določila ne upoštevajo in da voznik na cesti upravlja z vozilom, ki ne izP 
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. akon ureja tudi pravice in dolžnosti članov Državnega sveta. V tem okviru ureja 
'muniteto članov Državnega sveta, nezdružljivost funkcije člana Državnega sveta 
? drugimi funkcijami in prenehanje mandata. Funkcija člana Državnega sveta je 
častna, član Državnega sveta pa ima pravico do nadomestila izgubljenega 
2aslužka in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

Zakon o državnem svetu je sprejela tridomna Skupščina v letu 1992, ko Državni 
0r 'n Državni svet še nista bila konstituirana. Po sprejemu zakon ni bil nikoli 

spremenjen ali dopolnjen, čeprav skopo ureja položaj Državnega sveta v 
Pnmerjavi z drugimi zakoni, ki urejajo organizacijo in delo določenega ustavnega 
organa (npr. Zakon o ustavnem sodišču, Zakon o računskem sodišču, Zakon o 

aruhu človekovih pravic). Tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je 28. 

2nnUarja izdalo revizijsko poročilo o poslovanju Državnega sveta v letih 00 in 2001, je ugotovilo, da status in plača predsednika in sekretarja Državnega 
Veta niso zakonsko urejeni. 

Tako v Zakonu o državnem svetu ni urejeno financiranje Državnega sveta in 

Je9°vih funkcionarjev. Zakon ne ureja višine dohodka predsednika Državnega 
veta. Poleg tega veljavni zakon v 62. členu določa le, da je funkcija člana 

rzavnega sveta častna, obenem pa ne določa, da predsednik Državnega sveta 
vojo funkcijo opravlja poklicno. Zakon je v tem delu pomanjkljiv, saj ne ureja 

aterije, ki bi jo moral urejati. Državni svet se je omenjene pomanjkljivosti zakona 
_avedal in je v letu 1993 sprejel poslovnik (Uradni list RS, št. 44/93), ki v 100. 

v 6nu določa, da predsednik opravlja svojo funkcijo poklicno. Državni svet je tako 

Sn?°slovniku specialno uredil položaj predsednika, medtem ko veljavni zakon le 
P osno določa, da je funkcija svetnic in svetnikov častna. Državni svet se je 

19q®da1, da je takšna ureditev le začasna, zato je v zakonodajni postopek leta 

(p Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu 
L °r°čevalec Državnega zbora Republike Slovenije, št. 17 z dne 5. maja 1994), s 

Dr h m Predla9al uzakonitev možnosti poklicnega opravljanja funkcije Prednika Državnega sveta ter poleg tega tudi njegovo plačo in ustrezno 
editev nadomestil svetnic in svetnikov. Državni zbor zakona ni sprejel, 

PQC|UnS^° sod'šče pa je vložilo zahtevo za presojo zakonitosti 100. člena 
q 0vnika pred Ustavnim sodiščem. Častnost funkcije ne pomeni, da se funkcija 

n^
avlia brezplačno. Zakon ureja, da imajo svetnice in svetniki pravico do 

Do .esti,a izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do Vračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

i® opredeliti, kaj natančno pomeni omenjena sintagma "nadomestilo 
Sub'jenega zaslužka", ki je opredeljen v 62. členu Zakona o državnem svetu. V 

sv 'n drugem mandatu je Državni svet sprejel sklep, v skladu s katerim so 
od t 06 'n svetnil<' prejemali nadomestilo izgubljenega zaslužka v vrednosti 33 stotkov nadomestila, ki je pripadal poslancu Državnega zbora za polni delovni 

funt Poc"a9a za takšno ureditev je v drugem odstavku 13. člena Zakona o 
ig/j^Harjih v državnih organih (Uradni list št., 30/90, 2/91, 18/91, 22/91 in 4/93 in 

nad do'0^a' da se funkcionarju, ki funkcijo opravlja nepoklicno in ni prejel 
flJ °mestila osebnega dohodka (ta bi se funkcionarju izplačal v podjetju, kjer je 

oD 
nar v delovnem razmerju, iz sredstev družbenopolitične skupnosti, kjer ravlja funkcijo) prizna del osebnega dohodka. Ta lahko znaša največ 33% 



osebnega dohodka, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za 
poln delovni čas. 

Sintagma "nadomestilo izgubljenega zaslužka" izhaja iz časa, ko je bil v Sloveniji 
uveden delegatski sistem. Kljub temu, da so poslovniki Skupščine pred leto 
1992 določali, da je funkcija delegata častna družbena funkcija, je v man da 
1990-1992 od skupnega števila 240 delegatov Skupščine 70 delegatov opravlja^ 
svojo funkcijo poklicno in sicer na podlagi dogovora med klubi delegatov glede n 
zastopanost njihovih političnih strank v Skupščini. Medtem ko je 70 delega o 
svojo funkcijo opravljalo poklicno, pa je 170 delegatov prejemalo eno tretjino p'a 

poklicnega delegata. 

Težave so predvsem pri določanju in izračunavanju višine nadomestila 
izgubljenega zaslužka, ki je pri vsaki svetnici oziroma svetniku drugačen in bj 
Državni svet moral računati za vsakega člana posebej. Tudi Računsko s°disce 
revizijskem poročilu ne navaja, kako bi Državni svet moral izplačevati nadomes i 
svojim članom. Veljavni zakon določa, da ima član Državnega sveta pravico 
nadomestila izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pri tem 
omenja izključno izgubljenega zaslužka pri delodajalcu. Član Državnega sveta ^ 
lahko po službenem času opravljal še kakšno drugo pridobitno dejavnost m 
zaradi opravljanja svetniške funkcije izgubil zaslužek. V skladu z zakonom bi 
moral Državni svet povrniti stroške tudi za ta del izgubljenega zaslužka, ki b<9 
bilo težko dokazati in izračunati. Poleg tega so seje Državnega sveta tuai 
popoldanskem času, ko svetniki opravijo svoje dnevne delovne obveznosti 
svojem delodajalcu. To pomeni, da so svetnice in svetniki v Državnem svetu tu ' 
času, ko koristijo svoj prosti čas in nimajo neposredno izgubljenega zaslužka, t- 
se je pokazala potreba po novi in določnejši ureditvi plačil članom Državneg 
sveta ,za opravljanje funkcije v Državnem svetu. 

Veljavni zakon določa, da Državni svet imenuje sekretarja, ki vodi s'u^j 
Državnega sveta. Zakon ne ureja niti statusa niti plače sekretarja, zato plačo ur 
Državni svet na podlagi sklepa. Pri določanju njegove plače izhaja Državni sve 
tega, da ima sekretar v skladu s 1. členom Zakona o funkcionarjih v dr^aV-a; 
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91, 18/91, 22/91, 4/93 in 18/94) P°'°^ 
funkcionarja, saj ga Državni svet, kot eden izmed naslednikov "Skupscl 

Republike Slovenije", imenuje na to funkcijo. 

Razlog za spremembo in dopolnitve veljavnega zakona je tudi, da veljavni za^ 
uporablja izraz "sekretar" za osebo, ki vodi službo Državnega sveta. Glede na ■ 
da ima Državni svet tudi sekretarje delovnih teles (komisij) in sekretarje 'ntere.a v 

skupin prihaja do zmede v klasifikaciji nazivov za posamezna delovna mes 
službi Državnega sveta. 

Veljavni zakon tudi ne vsebuje določbe, da se sredstva za uresničevanje 'etne^g 
programa dela Državnega sveta zagotovijo v proračunu Republike Slovenije 
podlagi letnega finančnega načrta Državnega sveta. Takšna določba je potre ' 
da se Državnemu svetu omogoči normalno delovanje. Tudi zakoni, ki 
organizacijo, drugih ustavnih organov (npr. Ustavno sodišče, Računsko sodis 
imajo določbo s podobno vsebino. 
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0 ^3 bo lahko policija v vsakem trenutku vedela, katera vozila na cesti so 
registrirana. Uvedli naj bi tudi fiksne kazni za ljudi, ki bodo ignorirali opomine, ki jih 

0 °Pozarjali o pretečenem zavarovanju. 

irskg; 

jjska je uredila predmetno področje v Zakonu o cestnem prometu (Road Traffic 

2nn-a dopolnjen in spremenjen v letih 1968, 1994, 1995, 2002 in 
(Road Traffic Act 1961-2003). 

^jsetUlen zakona '61 določa, da lahko policist (Garda Sfochana) pregleda 

ud i - sumi' 0,3 na vozilu okvara, ki predstavlja nevarnost ostalim 
Por enCem v Prometu- če vozilo zaradi napake predstavlja nevarnost, ,C|st prepove nadaljnjo vožnjo. Če voznik kakorkoli nasprotuje pregledu, 

Prekršek. V primeru nadaljnje vožnje kljub prepovedi stori prekršek, za 

do ?re^a labko alternativno določena kazen do 50 funtov1 ali zaporna kazen treh mesecev ali oboje hkrati. Člen 56 določa, da mora biti vozilo obvezno 

f 
ar°vanO- Za ravnanje v nasprotju s to zahtevo, je določena kazen do 100 
0v ali zaporna kazen do šestih mesecev ali celo oboje hkrati. 

^akon iz '68 leta je nadomestil člen 973, ki je urejal odstranitev zapuščenih ali 

urin97''00 Park'ran'b vozil. Pristojnega ministra je pooblastil za podrobnejšo 
hra k V Predmetne9a področja, ki je sedaj omogočal poleg odstranitve ter 
se ih V02i,a tucl' uničenje in nadaljnjo prodajo vozila. Uničenje in prodaja sta 
če |3 '2vpšila šele po preteku šestih mesecev od dneva odstranitve vozila, astnik vozila ni plačal predpisanih stroškov odstranitve in hrambe vozila. 

^ernburc^ 

2qq°° 0 obveznem zavarovanju in odgovornosti voznikov iz leta 2003 (Loi du 16 avril 

veh re'at've a l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de 
kaz'CU'es automoteurs) je v 28. členu predpisal kumulativno ali alternativno zaporno 
last

e^v vzponu od 8 dni do 1 leta oziroma denarno kazen od 250 € do 2.000 € za 

dol^K a" uPorabnika vozila, .ki bi uporabljala vozilo v prometu v nasprotju z 
obv° ^ v Povezavi s 1. členom tega zakona. Le ta se nanašata na sklenitev 

*neoa zavarovanja za uporabo vozila v prometu. Cestni promet ureja zbirka 

toiit°nOV ^ode de ,a route - Loi concernant la reglementation de la circulation sur 
a 

es 'es voies publiques); prvotna oblika je bila sprejeta leta 1955, nakar so sledili 
pr 

andmaji in spremembe, zadnja leta 2002. Po 174. členu je za kršitev zakona 
re . Videna denarna kazen od 25 € do 250 €. Kršitev zajema tudi vožnjo brez 

(98 č|ir3)ne9a avtomobila (92. člen) in potrdila o opravljenem tehničnem pregledu 

2a 
ord^2™^6, se na ravnajo v skladu z določili tega zakona, je v 14. členu kraljeve 

°nance o razglasitvi zakona fakultativno predvidena tudi uporaba kazenskega 

2 Act 2002 je zaradi, uvedbe Evra kazen spremenil do 1500 €. 
1 Traffic Act 2002 je zaradi uvedbe Evra kazen spremenil do 2500 €. 

en 97 je določal, da je lahko policist sam odstranil vozilo iz ceste, 
odCe . bil° le to zapuščeno na način, ki je ogrožal varnost prometa in 

^ hrambo vozila, katere stroške je nosil lastnik vozila. 

*4. "»Vi 

L. 
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zakonika v smislu konfiskacije, katero izreče sodišče. Če izvršitev konfiskacije n 
možna, izreče sodišče kazen, ki ne sme presegati vrednosti vozila. Neodvisno od e 
določbe lahko pripadniki policije, ki zaznajo kršitev predpisov, zasežejo vozilo. Zasey 
mora biti opravičen s strani sodišča v roku osmih dni. Zaseg se lahko nadomesti 
varščino, ki ne sme presegati vrednosti vozila. Če se zaseg podaljša za več kot 
mesece in v temroku ni odobreno prošnji za ukinitev zaplembe, lahko sodnik pore 
prodajo vozila. Če kršitelj cestnoprometnih predpisov ostane neznan (zapuščen . 
parkirano vozilo), lastništvo vozila pa je ugotovljeno, plača kazen lastnik vozila, raze 
če dokaže višjo silo ali če ne razkrije identitete kršitelja. Po prvem odstavku 17. cle 
lahko pripadniki policije izločijo vozilo iz prometa in odredijo prevoz do serv'sa' 
drugim tudi zaradi tehnične napake, ki predstavlja nevarnost v prometu (po 2. d® 
sta za neregistrirano ali tehnično neizpravno vozilo predvideni dve kazenski to 
vozniško dovoljenje je ovrednoteno z 12 točkami). 

Francija: 

Peto poglavje Francoskih cestnoprometnih predpisov (Code de la route) ureja 
področje preprečitve vožnje in odvoza vozil. Člen 325-1 (zakon št. 2001-1062, 20 
239 in 2003-495) med drugim določa, da se vozilu lahko, na zahtevo župana 
organa pravosodne policije, prepreči vožnja in se ga zaseže brez soglasja lastni > 
če vozilo (ki je parkirano ali je v prometu) predstavlja kršitev določb cestnoprometn 
predpisov, predpisov policije ali zakonodaje s področja obveznega zavarova 
motornih vozil. Zaseženo vozilo se nato odpelje na poseben prostor za odlaganje 
varovanje vozil, kjer se hranijo tudi vozila, za katera obstaja sum, da so bila odtuje 
in vozila, ki so bila oddana v uničenje. Prav tako se lahko prepreči vožnja na zatl a 

župana ali organa pravosodne policije brez soglasja lastnika vozila, če vozilo 
javnih in stranskih cestah nima nujno potrebnih delov, da bi se lahko var 
uporabljalo v prometu, vozila pa se zaradi poškodovanosti ali tatvine ne more ta ^ 
popraviti. Tudi ta izločena in zasežena vozila se odpelje na poseben prostor 
odlaganje in varovanje odpeljanih vozil. 

Če je odrejena zaplemba, se na podlagi člena L325-1-1 (vstavljen na P°d!^ 
zakona št. 2004-204) vozilo izroči službi za državno posest z namenom, da bi 
uničeno ali odtujeno. Če sodna oblast izreče kazen preprečitve vožnje vozila, J 
slednje vrnjeno obsojencu šele po poteku trajanja kazni preprečitve vožnje, ki P I 
določil sodni organ. Vozilo se vrne proti plačilu stroškov odstranitve in hrambe vo 
na posebnem prostoru za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil, ki breme 
obsojenca. 

Po členu L325-6 lahko vozila, katerih stanje ne omogoča izpolnjevanja varnostni^ 
pogojev v prometu, s posebnega prostora za odlaganje in varovanje odpeljanih v 
umaknejo samo avtomehaniki, ki so jim lastniki teh vozil naročili opravljanje nujI 
potrebnih posegov na vozilih. Svojim lastnikom se ta vozila vrne po opravljen ^ 
tehničnem pregledu, če ni soglasja o stanju vozila, se imenuje izvedenec. Ce le 

ugotovi, da vozilo ni v stanju, da bi lahko bilo dano v promet ob izpolnjeva 
normalnih varnostnih pogojev, odredi opravila, ki se morajo izvesti, preden bo vo 
lahko izročeno svojemu lastniku. 
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vo "rlfnU *-325-10 zadevna javna skupnost ni odgovorna za škodo, nastalo na zuih, o katerih je govor v četrtem odstavku člena L325-7, odpeljanih na odlagališče 
62 °9raje in varovanja. 

Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga 
javna finančna sredstva 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona nimajo finančnih posledic za državni 
'fun. Vsekakor pa bi imele pozitivne učinke za plačevanje raznih zdravstvenih 

nJ1 ■ invalidnin ipd., ker bi se s predlaganim zakonom zmanjšala možnost 
Pametnih nesreč. 

Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

^9ih posledic obravnavani predlog sprememb zakona nima. 

"■ besedilo ČLENOV 

1. člen 

^tak°nu 0 varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004) se za prvim avkom 240. člena doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

^V/oziln L/* 
lastn k ®a 2ase*e P0,icist na osnovi četrte alinee 1. odstavka 239. člena mora 
V02j, 

tehnično usposobiti in registrirati v roku 30 dni. V kolikor tega ne stori, postane 
reqist ^avna ,ast- Lastnik je dolžan nositi stroške odstranitve in hrambe vozila do 
4k^

e oz'r°ma do prehoda v državno last., Lastniku ne pripada nobena 
nina za vozilo, ki postane državna last na osnovi tega člena.« 

»Ra?dan^' dru9' odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni in naj se glasi: 
°dst 6n v.Pr'meru četrte alinee 1. odstavka 239 člena zakona mora lastnik vozila 
HjeacfH'*' izlo^eno vozilo iz ceste v roku 24 ur; če tega ne stori odstrani vozilo na Ve broške izvajalec rednega vzdrževanja cest.« 

°Sedanji tretji in četrti odstavek, postaneta četrti in peti odstavek. 

2. člen 

2akon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Besedilo člena, ki se spreminja 

240. člen 

je bj|g1^ '2|očitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih 
odrejena, ali se pridobi ustrezno dovoljenje. 
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(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste v roku 24 ur. če tega 
ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba a'1 

podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega cie 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. 

IV. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB ZAKONA 

K1. členu: 

Policist zaseže vozilo, ki ni tehnično brezhibno ali na predpisan način označeno z 
veljavno prometno nalepko. Voznik mora tehnično usposobiti in registrirati vozi 
roku 30 dni. V kolikor tega ne stori, postane vozilo državna last. Lastnik je do z ^ 
nositi stroške odstranitve in hrambe vozila do registracije oziroma do preho 
državno last, pri čemer lastniku ne pripada nobena odškodnina za vozilo, ki PoS 

državna last na osnovi tega člena. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni le v toliko, da^J® 
dolžnost odstranitve vozila v primeru četrte alinee 1. odstavka 239 člena zakona 
strani policije, v vseh ostalih primerih pa mora lastnik vozila odstraniti izločeno vo 
iz ceste v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvaja 
rednega vzdrževanja cest. 

K 2. členu: 

I P t3 j® 
V tej določbi je določen rok, v katerem predlog sprememb stopi v veljavo, te 
določena na petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



'ZJAVA o skladnosti predloga zakona s predpisi evropskih 

SKUPNOSTI 

1- Naslov predloga akta: 

red log zakona o spremembah in 
opolmtvati zakona o varnosti 

ustnega prometa 

dolo-Kadnost Pred,°9a akta z 
o pp-^^^Evropskega sporazuma 

s^avedba določb »Evropskega 

nan?2Uma 0 Pridružitvi«, ki se saJO na predloženo gradivo: 

jih ni. 

i2hai^a^nem obse9u so ,z sporazuma J3joce obveznosti izpolnjene: 

jih ni. 

Razloi 

jih ni. 

39i za neizpolnitev obveznosti: 

Pred^ladnost 
Odpisi ES 

predloga akta s 

v&ktive oziroma drugi sekundarni 

Pređi3Va se nanašajo na 
celot; 9 al<ta 2 navedbo usklajenosti (v 
neusk|^e a^n°' deln° usklaieno' 

Pariam'3 2000/53/ES Evropskega 
enta ln Sveta o izrabljenih 

•v celoti usklajeno 

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

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost 
oziroma neusklajenost 

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

/ 

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

Da 

5. Ali je predlog akta preveden in v 
kateri jezik? 

Ne. 

6. Sodelovanje neodvisnih 
strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES) in upoštevanje roka za 
uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog sprememb zakona ni naveden 
v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

%0l,. 
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,ev«m 
Predlagateljstva predloga zakona o —-guicijoiva picuiuija ^arvuila \j 

7GLAVSKEM NARODNEM PARKU 

"^53-111 

^avni ?k 0r Republike Slovenije 
ag'Borut Sa- ■ 

li Sajov,c. Poslanec 
bliana 22 , 1.2004 

EVA: pre Parl<u EPa 753^|,|n prec"09a Zakona o Triglavskem narodnem 

^avni 2h 
J°žsf j f1epublike Slovenije 

Šk0lfi. Poslanec 

^ 22-11.2004 

*adEVa. 

EPa 753^|'|n Podloga Zakona o Triglavskem narodnem 

JSdlag prv 

p> F,6Publiifp^5|0ds,av'<a 154- člena Poslovnika Državnega 
Pred! ani Poslan 16 (Uradni list RS- št- 35/02 in 60/04) 
-- io°9 2ak0na !?t .sporoča' da bo kot sopredlagatelj prevzel 

Prejšnjj m 9lavskem narodnem parku EPA 753-111, ki andatni dobi državnega zbora - 2000-2004 - 
'le v 

Na podlagi prvega odstavka 154. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) 
podpisani poslanec sporoča, da bo kot predlagatelj prevzel 
predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku EPA 753-III, ki 
ga je v prejšnji mandatni dobi državnega zbora - 2000-2004 - 
dne 2.6.2003 državnemu zboru predložila skupina poslancev 
s prvopodpisanim Dušanom Vučkom. 

mag. Borut Sajovic, l.r. 

dne 2.6.2003 državnemu zboru predložila skupina poslancev 
s prvopodpisanim Dušanom Vučkom. 

Ne glede na določbe 114. člena poslovnika sporoča tudi, da se 
je za sopredlagateljstvo odločil zgolj, da zadosti določbam 154. 
člena poslovnika. Za sopredlagateljstvo se namreč dogovarja 
tudi s poslancema Danijelom Krivcem in Vasjo Klavoro. Naproša, 
da se omenjena poslanca šteje za sopredL gatelja, ki bosta 
svoj podpis prispevala naknadno. Če do dogovora ne bo prišlo, 
bo kot sopredlagatelj svoj podpis umaknil. 

Jožef Školč, 

,(>r2004 47 
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Vik 

!«TA za radiodifuzijo za leto 

2003 

'^35. iv 

s*df..Sv,t   
SF,DF--BRoAnn RAD|ODIFUZIJO 

"oadcasting council 
SRDF v prilogi pošilja Poročilo sveta za radiodifuzijo za 
leto 2003 v nadaljnjo obravnavo in objavo v Poročevalcu. 

Datu^17
75

i°j43/2004-i 
2004 

P°fOčilo sveta za radiodifuzijo za leto 2003 

t) 

dr. Sandra Bašič Hrvatin, l.r. 
predsednica 
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POROČILO SVETA ZA RADIODIFUZIJO ZA LETO 2003 

Ljubljana, 18.11.2004 
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Pr,StojNoSti 
Ta 2A RADIODIFUZIJO AVN0STI <SW.-, A v LETU 2003 

F>obUH 
® 2a strokovni nadzor 

D°voijenia za ,2vajanje radijske ali televizijske dejavnosti 

Dovoljenja na podlagi 105. člena ZMed 

Dovoljenja na podlagi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc 

^ Spremembe dovoljenj 

p Pro9ramov posebnega pomena 
Var|]a za samoregulativno ureditev 

Priporočila o televizijskih vsebinah, ki niso primerne za otroke 

Dogovor o spoštovanju pravil pri oglaševanju in sponzoriranju v TV programih 

^ Strategija razvoja Ra in TV programov v RS 

v pornembneiši sk,epi 

P°DR0ČJU RADIODFUZIJE 

nq;
veta v letu 2004 

Davnemu zboru rs 

k 
% e")bi 
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I. UVOD 

Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je pričel delovati avgusta 
leta 2001, na podlagi Zakona o medijih (Ur. I. RS, št. 35/01; v 
nadaljevanju: ZMed). Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi 
Sveta za radiodifuzijo (Ur. I. RS, št. 62/01). 

Svet deluje v naslednji sestavi: 

dr. Sandra Bašič-Hrvatin, predsednica 

dr. Peter Grilc, namestnik predsednice 

Darko Brlek 

Rudolf Cipot 

mag. Rok Mencej 

Majda Vukelić 

mag. Jože Zrimšek 

Tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za 
delovanje sveta v skladu s 103. členom ZMed, je dolžna izvajati 
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (v 
nadaljevanju: ATRP). Svet tako nima lastne strokovne službe in 
ne upravlja samostojno s finančnimi sredstvi, ki jih potrebuje za 
svoje delovanje. Sredstva za delo Sveta se na predlog ATRP v 
skladu s 103. členom zakona zagotovijo iz državnega proračuna, 
po nalogu Sveta pa s temi sredstvi upravlja ATRP. 

II. PRISTOJNOSTI IN NAČIN DELA 

Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki v skladu s 
100. členom ZMed izvaja naslednje naloge: 

daje Agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad 
izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona ter 
sprejema letni načrt izvajanja tega nadzora; 

sprejema odločitve o izdaji in odvzemu ter o prenosu dovoljenj 
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti ter daje Agenciji 
obvezujoče predloge in soglasja k izdaji, odvzemu in prenosu 
dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti; 

sprejema odločitve o podelitvi oziroma odvzemu statusa 
lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali 
televizijskega programa in predlaga Agenciji izdajo ustreznih 
aktov; 

daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o podelitvi ali 
odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega 
programa; 

sprejema odločitve za predhodno mnenje Agencije v zvezi z 
omejevanjem koncentracije; 

ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih programov; 

- predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za 
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje 
za pridobitev statusa programov posebnega pomena, ter 
merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih 
in televizijskih programov iz tega zakona; 

daje soglasje k predpisu, s katerim se et>ina oo,u—.. 
spremembe, podaljšanja ali razveljavitve, te jzyske dejavn°s 1 

o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske in telev ^ 

predlaga način in kriterije za oblikovanje se^"®rn
jn posWP^ 

pomembnih za javnost Republike Slov® ) : strannfii. 
obveznih posvetovanj med zainteresiran ^a(Tia> 
oblikuje predlog Agencije za vsebino tega 

.. ' 
predlaga pristojnemu ministrstvu strategij 
in televizijskih programov v Republiki Slove 

pripravlja za državni zbor letna poročila oZ^°^nje s,al1 

na področju radiodifuzije in predloge za iz ^ 0 

izvaja druge naloge v skladu 
ustanovitvi. 

«, in a*10"1 

tem zakonom 

Zakon o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 30/0 zad*- j(j 
ureja vlogo Sveta pri uvedbi postopka javnega r ^eniin 1 ^ 
radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije e ^ j0 v 
ponudnikov za dodelitev radijskih frekvenc. ^ ^ sp'°sn 

členu določena izdaja predhodnega mnen'ahne 
aktu, s katerim Agencija določi višino pristojbi ■ . 

difuZl|0 v ^ 
i ureja Poslovnik Sveta M posjojjj 

RS št. 89/01; Poslovnik). Skladno z. 9- c'n denčn|h,:ali 
Sveta odloča na rednih, izrednih in korespnoVi s,aJ" ). 
za pripravo strokovnih podlag pa lahko o 27-6 

občasne strokovne delovne skupine (1- 0 

Način dela Sveta i 

V letu 2003 je Svet za radiodifuzijo zasedal 
(15. seja dne 12.3., 16. dne 10.4., 17. dne 9.b > 25-11' 
dne 30.9., 20. dne 21.10., 21. dne 4.11-i 12. seia' jjj: 
dne 9.12.2003) dveh korespondenčnih (11* ,e{jnj8 P° 
ustanovil pa je tudi delovne skupine za na ^ 

Qnrimernih Z8jteV8n'a 

označevanje programskih vsebin, nep gznac 
in mladostnike in kampanija za promo 

■ 'iskil1 

- oglaševanje in sponzoriranje televiz j v 
.. kjh pro9ra 

strategija razvoja radijskih in televiz'ls 

RS in 

priprava publikacije z izbranimi pr® ^ 
medijske ureditve in podatki o delu) 
televizijskih programih v RS. 

III. DEJAVNOSTI 

,oi" oi i' 
ki"1 

Pobude za strokovni nadzor 

Na podlagi ZMed daje Svet ATRP pobude za t ^ ^ 
nadzora nad izvajanjem programskih za^t0V L-org. A 
ter sprejema letni načrt za izvajanje teganaa 
strokovni nadzor skladno z »Metodologijo 
vsebin radijskih in televizijskih programov« 
junija 2003. 

SP< 

Svet je na dveh sejah obravnaval sPrerner^'n0nje in 

12. korespondenčni seji je izdal pozitivno 
spremembi določitve enote vzorčenja in k skraj 

"i0 tnfO jšane|in ^ 
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"Prev, 
j "'"uiega porn°^ram°V' ^ ^rv'^ kandidirajo za status programa 

Pešnostj SDrp6"3 k°' 'e Polagala ATRP. Na podlagi 
poleni postn'6 u 3 pos,0Pka ie ATRP predlagala, da se 
prianja Pro 

urnes{i v Metodologijo kot »Postopek 
so^^ga pome9ramOV- kandidirajo za status programa 

asie na 22 sej^" ^ ^emer 'e ®ve,a dal pozitivno mnenje in 

Ni 10 
• seii je c,.„, 
jel revidir 03 poc"a9' Predloga, ki ga je pripravila 

o medijih 

ATRP 

2003_ k^fih za^,ev in omejitev iz Zakona 

2a 'n te'evi2ijskih programov, na podlagi vlog 
počili.Vn 

e ne9a Pomena (21 analiziranih programov s 
ani 9lede na 

n analiza 1 dne programa in preverjanje ostalih 
^Ofl. ziasnitve izdajateljev) 

P^6rrilja in programov, ki pokrivajo večji del 
IP Tv. Kanal APr°9rama RTV Slovenije (SL01 in SL02), 
_ r°9ram Are □ ln ,er radijski programi Radia Slovenije 0nit0r- ' ^roomm \MI ono r>  I X i_: 

'Zr6dnj 

p -■ —■j-"" K,ua,uMn ■ 
"orinQ n ' °gram Val 202 in Program A1): enkrat redni 9 P° en dan 

Monitori 
na 

ririgi radijskih in televizijskih programov: 

P°budp'?^i potlL|d Sveta (en dan Val 202 na podlagi lz leta 2002) 
,J v zvezj 

dan Pno p°ftoPki po 3. odstavku 109. členu Zmed (en 
lS °PTV ter Kanal A) 
Večji h e9a m 
^kov6' s'0venskn'tOr'n^a te'ev'z')s^'h programov, ki pokrivajo 
^r, p| ni nadz0r r =?|-a ozemlia' ie Svet dal ATRP pobude za 

^fniož Programov Radio Salomon, Radio La- ■ 'er televizijskih programov TV Net in TV Pika. 

fe°Sw ""ostj IZVaianje radijske ali televizijske 
% *S'°P ek 

.'Maje do 
% j( °

s'' (cfoi>oiipn 0l!enia za 'zvajanje radijske ali televizijske 
S9n

0/01 in ii0J~ Ureiajo Zakon o telekomunikacijah (Ur. I. 
ra^ijske ar ' ZMed in Pravilnik o dovoljenjih za 

%sa 
0 d°voljen h\eleviz'iske dejavnosti (Ur l.RS št.67/02; 

S p° Po$topJ }D°vo'ienie se izda na podlagi javnega 
o d0 r 9ado'oca ZTel-1, pod pogoji iz 104. člena 

°"ločbi 9'' <e^lenjlh c,0'0ca' da se dovoljenje za opravljanje 9e/a^0° delitvi rari- cteiavnos,i skladno z določili ZMed izda v 
% {, sf'^ajateijg 'ISk'h frekvenc. kije urejena vZTel-1. Kadar 

* iavnSqa 
ni ve*ana na uporabo frekvenc, se dovoljenje Ullev. 

°«s,'?Zpisa' na podlagi odločbe o vpisu v razvid 
1 

ek 105 člena ZMed). 

k9i?0cl'agi d 
e'itev radijskih frekvenc za radiodifuzijo 

:lft-°J^ritv Ć'ena ZTel-1, ki določa soglasje Sveta 
*a ^p^r^Uafflegajazoisa za dodelitev radijskih 

l^Pisa 'aenčni Sgjj lanie radiodifuzije, je Svet na 11. 
"u2ne 3 ^^eliteJ 'Zda' so9'asje k sklepu o uvedbi javnega 
'^OvrJ^'iske D °smih frekvenčnih kanalov za televizijske 

<>, diftJ2ne a'e in S0dmih frekvenčnih območij za 

* 
oj ^ ^003^°^ Javno^aHra2^'Sa 'e b'' obiav,ien v Uradnem listu 

' a9enciia n piranJG prispelih ponudb se je opravilo 

!s6nc 

Je P°P°lne ponudbe s poročilom o njihovi 
11- člena ?t Se'° sve,a' 30-9-2003- v skladu s 4. el-1 v povezavi s 104. členom ZMed je 

Svet ocenil prispele ponudbe glede njihovih programskih vsebin 
in predlagal, da se razpisane frekvence podelijo naslednjim 
ponudnikom: 

A. za televizijsko difuzno radijsko postajo 

1. oddajna točka Ajdovščina, na 44. kanalu, ponudniku 
družbi POP TV d.o.o., za oddajanje televizijskega 
programa POP TV; 

2. oddajna točka Jelendol, na 33. kanalu, ponudniku družbi 
POPTV d.0.0., za oddajanje televizijskega programa POP 
TV; 

3. oddajna točka Josipdol, na 31. kanalu, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija, za oddajanje 
televizijskega programa SLO 2; 

4. oddajna točka Lepena, na 37. kanalu, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija za oddajanje 
televizijskega programa SLO 2; 

5. oddajna točka Podvoiovjek 1, na 36. kanalu, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija, za oddajanje 
televizijskega programa SLO 2; 

6. oddajna točka Spodnje Javorje, na 42. kanalu, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija, za oddajanje 
televizijskega programa SLO 1; 

7. oddajna točka Spodnje Javorje, na 45. kanalu, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija, za oddajanje 
televizijskega programa SLO »; 

8. oddajna točka Tinjan, na 54. kanalu, ponudniku javnemu 
zavodu RTV Slovenija, za oddajanje televizijskega 
programa Koper - Capodistria. 

B. za zvokovno difuzno radijsko postajo 

9. oddajna točka Ljubljana, na frekvenci 102,4 MHz, 
ponudniku družbi Radio Center d.0.0. za oddajanje 
radijskega programa Radio Center, 

10. oddajna točka Meljski hrib, na frekvenci 95,9 MHz, 
ponudniku zavodu Mariborski radio Študent - MARŠ za 
oddajanje radijskega programa Mariborski Radio 
Študent - MARŠ, 

11. oddajna točka Ortnek, na frekvenci 89,8 MHz, ponudniku 
družbi Radio Urban, Škantelj Robert k.d., za oddajanje 
radijskega programa Radio Urban, 

12. oddajna točka Slovenj Gradec, na frekvenci 105,2 MHZ, 
ponudniku družbi Laserr d.0.0., za oddajanje radijskega 
programa Radio Laser, 

13. oddajna točka Hrvatinl 2, na frekvenci 97,3 MHz, 
ponudniku družbi Ouadrum d.0.0., za oddajanje 
radijskega programa Radio Val, 

14. oddajna točka Izola, na frekvenci 89,8 MHz, ponudniku 
javnemu zavodu RTV Slovenija za oddajanje radijskega 
programa Radio Slovenija, drugI program - Program Val 
202, 

15. oddajna točka Murska Sobota 1, na frekvenci 648 kHz, 
ponudniku družbi Podjetje za informiranje d.d., za 
oddajanje programa Radio Murski Val. 
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2. Dovoljenje, kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na 
uporabo frekvenc (105/2. člen ZMed) 

Skladno z 2. odstavkom 9. člena pravilnika o dovoljenjih za 
izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, izda dovoljenje ATRP 

s Svetom. 

Svet je obravnaval in izdal soglasja za zadevna dovoljenje 
naslednjim vložnikom: 

1. Zavodu Kabelska televizija Ormož, Skolibrova 17, 2270 
Ormož za izvajanje televizijske dejavnosti medija Kabelske 
televizije Ormož (16. seja); 

2. družbi Naklo d.o.o.. Notranjska 14,1370 Logatec za izvajanje 
televizijske dejavnosti lokalne televizije TV Lep Logatec (17. 
seja); 

3. družbi TELE-TV d.o.o., Golniška c. 113, Kranj za izvajanje 
televizijske dejavnosti Gorenjske televizije - GTV (18. seja). 

3. Spremembe, prenosi dovoljenj 

Na podlagi 153. člena ZTel-1, je Svet obravnaval eno vlogo po 
prejšnjem Zakonu o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 35/97, št. 45/ 
97 - odi.U S in št. 13/98 - odl.US, št. 59/99 in št. 36/00) in sprejel 
naslednji sklep: 

- (15. seja) Svet je sprejel mnenje, s katerim odobrava 
nadomestitev radijskega dovoljenja št. S 16194/00 z dne 31. 7. 
1995 za uporabo TV radiodifuzne radijske postaje na oddajni 
točki Lovrenc, K 48 za oddajanje programa Moj TV, z odločbo o 
dodelitvi radijskih frekvenc za TV radiodifuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Selnica ob Dravi 2, K 48, za oddajanje istega 
programa, imetnici družbi MOJ TV d.o.o., Mariborska cesta 65/a, 
2352 Selnica ob Dravi. 

Skladno s sedaj veljavno ureditvijo, daje Svet po 3. členu Pravilnika 
o dovoljenjih v povezavi z 2. točko prvega odstavka 100. člena 
ZMed, obvezno predhodno soglasje k prenosu dovoljenja za 
opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. Ker so dovoljenje, 
kadar izdajatelj uporablja radijske frekvence, izdana v odločbi o 
dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF), Sveta daje soglasje k 
prenosu ODRF za katerega vlagatelj zaprosi na podlagi 46. člena 
ZTel-1. 

Svet je na 18. seji izdal naslednji predhodni soglasji: 

1. soglasje k prenosu odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: 

družbe Mediainvest Kocmut in drugi k.d., Vodole 34, 2000 
Maribor; odločba št. 647876 za frekvenco 107,9 MHz na 
oddajni točki Meljski hrib 

družbe Enimar d.o.o., Cesta na Markovec 57, 6000 Koper; 
odločba št. 647958 za frekvenco 88,3 MHz na oddajni točki 
Malija, 

družbe Radio SPK d.o.o., Vojkova 78,1000 Ljubljana; odločba 
št. 647978 za frekvenco 88,4 MHz na oddajni točki Krvavec 
in 

družbe Audio d.o.o., Tržaška 55, 1000 Ljubljana; odločba št. 
647954 za frekvenco 88,4 MHz na oddajni točki Krvavec 

l ana ^- 
na družbo Forcom d.o.o., Dunajska 106, 1000 
zastopa direktor Leopold Oblak 

in si 
frgl<v6nc 

2. soglasje k prenosu odločb o dodelitvi radij® ^arkovec' 
647881 za frekvenco 87,9 MHz na odda,n' ini točki Sla« 
št. 648379 za frekvenco 105,1 MHz na o maja 100, 

z imetnika družbe Protokol d.o.o., Ulica 1 Qb 6000 
družbo Radio Capris d.o.o., Ulica 15. m®'aučin- 
ki jo zastopata Klavdija Benčič in Marinko 

- ods'"1 i0 
Odločitve za predhodno mnenje ATRP 9lecl 

omejevanja koncentracije medijev 

58. člen ZMed določa, da za pridobitev ^va^seifeieža <7'aS?^fL 
lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma 

0 pravic v premoženju izdajatelja radijskega ^ gS 
programa potrebno soglasje Ministrstva za ku ^ oCjStavM 
predhodnem soglasju ATRP. Skladno s 5. t°c gnje 
člena, Svet sprejme odločitev za predhodno 

ATRP je Svetu v odločitev poslala osem vlog za P^jtivno rn"® ja 
Svet je o njih odločal na šestih sejah in spre] vS|<ega ° 
za pridobitve lastninskega oziroma uprav) 
naslednjih vložnikov: ^ put°v''e 

družbe Ouadrum d.o.o., RTV p rod u kci j ® ^^^1 jice ra^'5l< 

v premoženju družbe Biroteh d.o.o., iz° 

106, 
programa Radio Top 

nfi L, 
družbe Trade star d.o.o., Dunajska ^ eyu radii5 

premoženju družbe Santi d.o.o., izda| 

programa Radio Max, put°v'ie'v 

vlagatelja Mitje Tripkoviča, Brje pri ,a^S 

premoženju družbe Nova Nova d.o.o., IZ 

programa Radio Nova 
Brdo 27. ^ 

lbC 
adHsKey 

družbe Belvi Media d.o.o., Cesta na D'^g:atelju 
premoženju družbe Radio Belvi d.o.o., *z 

programa Radio Belvi g 

družbe Ouadrum d.o.o., RTV ProdukC''Dr0žice. 
Dutovlje, v premoženju družbe Radio kega P'°- 
radijsko dejavnost d.o.o., izdajatelju ra 
Radio Brežice ^ Ljutog 

družbe Radio Glas Ljubljane d.d., Cesta 24- j^s|U' 
v premoženju družbe Studio D, regi°na £ a pro9ra 

Dolenjske in Bele krajine, izdajatelju radijs 
dio D Novo mesto. . nfei,ci 

12, ^ 
družbe Radio Brežice d.o.o., Trg izgnance^ 
v premoženju družbe Radio Sevnica d.o. ^1 

* onfi 1000 LIJ 

družbe FM NET d.o.o., Celovška 2cm' 0. 
premoženju družbe Radio Štajerski val * 

n« 1000 '-i" 
družbe FM NET d.o.o., Celovška 20b, 
premoženju družbe Radio Kranj d.o.o. 

96 
družbe Produkcija Plus d.o.o., Kranjčeva 
v premoženju družbe POP TV d.o.o. .^j( 

26,152 

družbe Produkcija Plus d.o.o., Kranjčeva 
v premoženju družbe Kanal d.d. 

1521 if>1 
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SVet ie Pri 
D^ldružba' p'°9' spreiel sk|ep, da ne daje pozitivnega a<!'0Morj6H orcom d.o.o. za pridobitev deležev v družbah U lv|urje (j Q ,w,w- pilUULMlOV UCICZ.CV V UlUiUail 

RadioSPKri 'Z0'a' i2da'a,e'i'c' radijskega programa Radio 
*>ski po , d.o.o., Ljubljana, izdajateljici radijskega programa 
Jskegapro 

0vni kanal; Audio d.o.o., Ljubljana, izdajateljici 
dr 'Sl<69a Pron8™3 Poslovn' val; Enimar d.o.o., Koper, izdajateljici 

1(13■■ izdai?maFiadio Portor°ž in Mediainvest Kocmut in eli'c' radijskega programa Radio Klasik). 

> opoz;°
b^^žil z navedbo, da je na svojih sejah že 

b člena Zako 3 V zvezi 2 izvajanjem pristojnosti iz 1 .alinee 
in,

eritlbibilenjp
na ° mediiih nima ustreznih meril in kriterijev po 

prćije Sveta k°Ve oc"0^''ve take' kot naj bi izhajalo iz namena 
ft/°'ania k0nce °} str°kovnega in svetovalnega telesa. V primeru 
'fin? sPreietih raC'' ^a S strani organov pristojnih za izvajanje 
Posn0ni' določ not3en''1 rneril in metodologij po katerih bi po 
kor|arne2n'h iaster-um kri,er'iu Presojali in preverjali velikost 
o*l c.6n,racije deležev izdajateljev in s tem obsežnosti 

''' držati f l,6v' ^aradi tega so se nekateri člani sveta 
PSi e9lasovania. 

^adioVBr
9atel'a Edvarda Štravsa za pridobitev deležev v 

^okat6V0c|lQžil ri 2lCe d;°-°-> izdajatelja Radia Brežice) pa je *ov. 0 odločitve Ministrstva za kulturo glede dodatnih 

S"e| 'e spr 
°dl°čitve za predhodno mnenja ATRP glede 

riaVe
ete Proti konc

n j30''6 ,ud' v le,u 2002. Ker so bile te odločitve 
torJif v Poročili U 'ih zaradi časovne stiske ni bilo mogoče 

'u Za leto 3rvvPre'e'irT1 23 let0 2002, zato jih navajamo v 
ATf*Pjev| 

^Vet ie°na Svetu v odločitev poslala 3 vloge za predhodno 
^na?aPridobi,en)!h odločal na dveh sejah in sprejel pozitivno S ednjega vložn^Stn'nSke^a oziroma uPrav,javske9a deleža 

t^bi Radio 
JUbliana 2'° P

as Mubljane d.d., Cesta 24. junija 23, 1000 
Sel'al<' RaH^ita,sk0 združitev programov RGL, Radio 

(oka, Salomon 
navan0 n 

I' dne 19.12.2002) 

SVe,Mdvehv|0 

' ^nBrije ^ n' C'a' P°z't'vne9a mnenja: 
°bltev deieip,,Quadrum d.o.o., Tomaj 33, 6221 Dutovlje 

h. 6v v druJhah- Shdoo—
ah 

za 

Radi0 Ante 
0D, 

ena^o. 
>-.0.0 

anti ( 

^SpK . 

■o.o. 

■o.o 

■0.0. 
H 'airiv. ,v«st 
Vifu, ^ in drugi k.d. 

2. Mnenje družbi Trade Star d.o.o.. Dunajska 106, 1000 Ljubljana, 
za pridobitev deleža v družbi: 

Santi d.o.o. 

V zvezi z navedenima vlogama je Svet sprejel sklep: 

Svet za radiodifuzijo je ugotovil, da ne more sprejeti odločitve za 
predhodno mnenje Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in 
pošto RS v zvezi z zadevno vlogo, ker na podlagi predloženega 
gradiva za odločanje po 58. členu Z med in ne-obstoja meril, po 
katerih se odloča o izpolnjevanju pogojev za omejevanje 
konkurence ni mogoče oblikovati mnenja. 

Obrazložitev: 

Svet v poročilu za leto 2003 navaja odločitve za predhodno mnenje 
ATRP glede omejevanje koncentracije. Te odločitve sprejete v 
letu 2002 v poročilu za leto 2002 niso navedene. Nedosledno bi 
bilo, da se tovrstne odločitve ne navedejo, saj predstavljajo eno 
od nalog, ki jih opravlja Svet na osnovi 100. člena Zakona o 
medijih. Ravno tako ni razloga, da teh sklepov ne bi zajeli v poročilu 
za leto 2003 in tako odpravili pomanjkljivost poročila za leto 2002. 

Podelitev statusov programa posebnega pomena 

Po ZMed imajo status programa posebnega pomena Radijski in 
televizijski programi RTV Slovenije, Lokalni radijski in televizijski 
programi, Regionalni radijski in televizijski programi, Študentski 
radijski in televizijski programi in nepridobitni radijski in televizijski 
programi. Omenjeni status imetniku omogoča pridobivanje 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Radijskim in 
televizijskim programom RTV Slovenije na podlagi 76. člena ZMed 
pripada status ex lege, drugi pa morajo za status zaprositi in se 
ga podeli z odločbo. Za pridobitev statusa, mora program 
izpolnjevati pogoje kot jih določata ZMed in Pravilnik o programih 
posebnega pomena (Ur.l. RS št. 85/02). O podelitvi nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa odloča Ministrstvo za kulturo 
po predhodnem mnenju Sveta, o vseh ostalih pa odloča ATRP po 
predhodnem mnenju ministrstva, pri čemer skladno z določili 
postopka, Svet sprejme odločitev in predlaga ATRP podelitev 
oziroma nepodelitev statusa. 

Svet je obravnaval 15 vlog za pridobitev statusa programa 
posebnega pomena, ki mu jih je v obravnavanje posredovala 
ATRP. Med vlogami je bilo 10 vlog za pridobitev statusa 
regionalnega programa, 4 vloge za pridobitev lokalnega in ena 
vloga za pridobitev študentskega programa posebnega pomena. 

Na 5 sejah, kjer je obravnaval omenjene vloge, je Svet odločil, da 
predlaga dodelitev statusa naslednjim programom: 

1. status regionalnega programa posebnega pomena 

družbi Radio Triglav Jesenice d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 
4270 Jesenice, za radijski program Radio Triglav 

družbi Podjetje za informiranje d.d., Ul. arh. Novaka 13, Murska 
Sobota, za radijski program Radio Murski val 

družbi Radio Sora, podjetje za informiranje d.o.o., Kapucinski 
trg 4, Škofja Loka, za radijski program Radio Sora, 

družbi Radio Kranj d.o.o., Slovenski trg 1, Kranj, za radijski 
program Radio Kranj - Gorenjski megasrček 

družbi Radio Trbovlje d.o.o., Trg svobode 11 a, Trbovlje, za 
radijski program Radio Trbovlje 
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družbi TELE 59 d.o.o., Meljska cesta 34, Maribor, za televizijski 
program RTS 

zavodu Mariborski radio študent - Marš, Gosposvetska c.83, 
Maribor, za radijski program Mariborski radio Študent-Marš 

družbi Radio Robin d.o.o., Ul. Tolminskih puntarjev 12, Nova 
Gorica, za radijski program Radio Robin 

Glede ostalih vložnikov je Svet predlagal Agenciji, da jim omogoči 
možnost ponovne opredelitve programskih vsebin., en vložnik pa 
je vlogo za pridobitev statusa umaknil. 

Svet ni obravnaval nobene vloge za pridobitev statusa 
nepridobitnega programa posebnega pomena. 

Prizadevanja za samoregulativno ureditev 

Dogovor o označevanju programskih vsebin, ki niso 
primerne za otroke in mladostnike 

Zahtevo po uvedbi označevanja za slovenske televizijske gledalce 
je normiral Zakon o medijih v 84. členu, ki govori o zaščiti otrok in 
mladoletnikov. Na tem področju je svet v tem letu sledil že v 
prejšnjem letu zastavljenim ciljem in, sledeč zakonskim določilom, 
v sodelovanju z izdajatelji televizijskih programov izoblikoval 
smernice za označevanje programskih vsebin na naših TV 
zaslonih. Rezultat tega sodelovanja je Dogovor glede predvajanja 
televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike, ki 
se nanaša tako na vsebinske opredelitve (kaj označevati) kot 
tudi na izbor znakov za označevanje programskih vsebin (kako 
označevati). 

Dogovor so dne 2.7.2003 podpisali izdajatelji televizijskih 
programov Radiotelevizija Slovenija, POP TV, Kanal A, TV Pika in 
TV3 ter Svet za radiodifuzijo, in ga predstavili na javnosti na 
tiskovni konferenci, ki je sledila podpisu. Podpisniki so se zavezali 
k spoštovanju določil ZMed, ki določajo zaščito otrok in 
mladostnikov in se zavezali k označevanju tistih programskih 
vsebin, ki so za mladostnike neprimerne oziroma za katere se 
priporoča ogled s starši oziroma odraslimi osebami, ter modijski 
kampaniji, ki bo osveščala gledalce k kritičnem in ozaveščanem 
izbiranju televizijskih vsebin, primernih da jih spremljajo otroci in 
mladostniki. 

Vsebina dogovora je predstavljena v prilogi temu poročilu. 

Dogovor o spoštovanju pravil pri oglaševanju In 
sponzoriranju v TV programih 

Na tem področju je Svet nadaljeval že v prejšnjem obdobju začet 
postopek sprejema dogovora med izdajatelji TV programov z 
nacionalnim pokrivanjem (RTVS, Kanal A, POP TV, TV 3) in 
Svetom za radiodifuzijo, s katerim se ti zavežejo k spoštovanju 
»Pravil o oglaševanju in sponzoriranju v televizijskih programih«. 
Ta so sestavljena na podlagi določil ZMed, Evropske konvencije 
o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Evropsko konvencijo 
o čezmejni televiziji (Ur l.RS MP 18/99), posebej pa obravnavajo 
novejše oblike oglaševanja, ki jih zakon in konvencija ne regulirata, 
torej tako imenovano split screen advertising, to je predvajanje 
oglasnih vsebin na razdeljenem zaslonu v času, ko na delu zaslona 
nemoteno poteka predvajanje uredniških programskih vsebin in 
virtualno oglaševale, kjer se oglasi vstavljajo neposredno v 
programsko vsebino, denimo v obliki scenskih elementov. 

izdajate'!'p" 
V okviru delovne skupine je Svet s°del0V®^na|ešeiTiar,|Sa 

oblikovanju pravil in do podpisa Dogovora so po 
usklajevanja. 

Agent# za Publikacija o programih v RS 

Svet je v okviru delovne skupine v s°delovanju^^ p'jpra^^ 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS do g predP'50 jn 
vso gradivo za publikacijo, ki bo vsebovala ve I _ raCjijski ^ 
področju medijske zakonodaje in pregled de ^ ponud^ 
televizijskih programov z njihovo Pr09rar^c|Vržena P^'.jia 
relevantnimi podatki. Izdelava publikacije je P ^ pUt3|jKaciie ' 
določil javnega naročanja zato bo knjižna iz 
v prihodnjem letu. 

Strategija razvoja radijskih in televizijskih Pr°9ra m
oV 

;kup'n° 

, ps 

ida1 

konca jle» Jo 

Zaradi ogromne in zahtevne količine P°let'a2 

pričakovati, da bo delovna skupina delo zakl|U ^ 
rii ^ 

V okviru delovne skupine je bil sprejet naslednji 
fazah: 

Spomladi 2003 je Svet ustanovil imenoval ^ jn si z 

pripravo strategije razvoja RA in TV Pr°9'arr!0^0 konca ail,_ ambiciozen cilj, da pripravo strategije zaključi v je r® 4 
 ,, •   i.„ii*inp oodai* ,ia2U" 

scena"! 

OSNOV ANAi 

IN NPP 
0Kpl 

Prva faza: ANALIZA STANJA 

Druga faza: PRIPRAVA STRATEGIJE NA 
STANJA SKLADNO Z ZMed 

Tretja faza: JAVNA OBRAVNAVA (INTERNET 

MIZA) ' stra'e 
nra^ i 

Podrobno poročilo nosilca delovne skupine za^er\eW ie ^ 
člana Sveta, mag. Roka Menceja o dosedaj op 
tega poročila. 

iLiZ£ 

lOGl* 

iiog3 

ne.či^Ž 
Drugi pomembnejši sklepi 

Svet je na 22. seji na podlagi določila 5. odste^® 
1 dal pozitivno predhodno mnenje k ^ 
vrednosti točke za določitev višine dolaCfifllD^j^ vred"0 

260 SIT. asil"' 

Na podlagi javnega poziva Ministrstva za ginasp'e^nff 
kandidatov za člana strokovne komisije, je ^lana/ 
da predlaga svojega člana g. Rudolfa Cip° a 

kulturo. 

Na vabilo Ministrstva za informacijsko dru^b0, 
delovni skupini pri MIDu za strategijS-K""-^^' 
digitalno oddajanje v RS je Svet na za član vatjn jn clf"" 
predlagal predsednico Sveta Sandro Bašič H 
Žrimška $' 

Na podlagi zaprosila Agencije glede razi 

pri obravnavanju vlog, ki kandidirajo za dodeli^., ^<eje ^ , 
za opravljanje radiodifuzije, je Svet na 1' ^ ^ ods,a 

Svet odloča o naslednjih vsebinskih merilih p0ročil°; 

člena ZMed, za katere naj ATRP pripravi 

obseg lastne produkcije 

politična nevtralnost programa 

poročevalec, št. 115 56 
24.nov* 

U 



'eni; la,ska in 

*U„- 
5. J><u 

zanrska raznovrstnost programske ponudbe 
azvitosti radiodifuzije na določenem območju 

st°Pnja i 

^^avku oz'roma podobnih programskih ponudb, po 
člena " Sv6| ZMed. 

*a r 

»r« ■ seji obravnaval predlog finančnega V 'e,u 2003 | h '6 bil° Predla9ano' da načrt ostane enak 0 se vrednost postavk revalorizira. 

""ODIFU2IJEPODHOČJU 

''diiV ^'oveni^^''?. 23 ^'komunikacije, radiodifuzijo in pošto 
PiUn. Postaje ,rac"odi'uznih kanalov za zvokovne difuzne 
S>, katenhraZŠ'r'a devetinsedemdeset (79) radijskih 
'!daia,ra<%kih f lz^a'ateli' razpolagajo z veljavno odločbo o 
br6? 

elia sta pridohn ^va radijska programa, katerih 
^beiT01^6 raci if dovo'ienie za izvajanje radijske dejavnosti 
^ k u"Skin   
Hef "r°Paje   'fine 
°°''on P°'a9aio n^''aV''eni^ ®e deset (10) radijskih programov, ki 

Tari" l —*.a i^vcijčJMjtMčiuij&ive uejdvnu&u 
'a kut!"" ^tsmov'fn<i'1,frekvenc' se razširjata izključno prek 1 mterneta. V razvidu medijev pri Ministrstvu 

'Ijenih še deset (10) radijskih programov, 
i^.-niern °d'°čbo o dodelitvi radijskih frekvenc niti z .      I 

a'el'a ni '2n
vaianie radijske dejavnosti, kadar dejavnost 

^aii^ a na uporabo frekvenc. 

programov je v Sloveniji mogoče 'a%^^eprek1)rt0r|l0Vi2iiSkih F 

Seij.e.p°staje lod'fuznih kanalov za televizijske difuzne 
X, ladijskih fr ,al0re so njihovi izdajatelji pridobili odločbe o 
"eiav|!^a 2 dovoi;! venc- Sedem (7) televizijskih programov pa 
a^iria°St '2đajate|n'ern 23 izvaianie televizijske dejavnosti, ko 

še(j6v 10 sarn0 v kah3| vezana na uporabo frekvenc, in se 
^elit6'"9'8' (19) t i kitl sisterr|ih.V razvidu medijev je vpisanih 
<JejaVn

Vl rađiiskih t e,v'z'isl<'h programov, ki nimajo ne odločbe o 
^ nek°S,i uno^h 6nc ne dovo'ienia za izvajanje radijske 
pr|dobjia,er' od teh ®.rad'iskih frekvenc. Obstaja možnost, da 

Če 
*dai; 

'°voljenja 
razširjajo v kabelskih sistemih, čeprav niso 

• ' ^ 24 
Sisi n'a Za izvaiaesecih od vP'sa v razvid medijev ne pridobi 
'^iani^'^be o Hrt rad'is'<e ali televizijske dejavnosti, to je 
'^er)6 rac)ijske ali°t rad'isl<ih frekvenc ali dovoljenja za 

9a Minjctr fev'2'iske dejavnosti brez uporabe radijskih 
y°'e,u 1gg . S vo za kulturo izbriše iz razvida. 

Xč,!ele 'eta 2o0oi'° rad'isl<ih programov nenehno raslo in se 
0 'ei6|, ,e'e^ornunik Zarad' bkratne spremembe zakona, ki ureja 
,e'ekorT,°^1

1
Uri ikac i i a k ' ',n zakona 0 medijih. Po starem zakonu 

tedaj pristojna Uprava RS za ie bila 
^r6rne^radiodif°^n

na ^sako leto objaviti vsaj dva javna razpisa 
"NUJ -j POdrOr-n —*-<-* WH,avija..|C i avjiwvjn u^-ijo. 

^''atii ^® Pa še n6 zal<onodaie je Agencija izvedla en javni DravjCe Progranii
01eka-V razvidu medijev se sicer pojavljajo 

6, 0 uPorahD 
vendar za zdaj še nobeden ni mogel pridobiti 

n 6v'l°trn rad'jske frekvence. 0 t* '* 

D^°n°cJa S ^ateriiTir0^ramov Se kl'ub Podatkom' ki se razlikujejo 
kr°9r^oi6' ^^^no'ne raz^ola9al Švet Prec* spremembami 
PrCSkih ODđ

B?°lieniemalM 

e za opravljanje radiodifuzije. Od 

'z dovoljen16 sPrem'nia- Velik del delujočih televizijskih 
°P6rato,:.em al' brez) namreč predstavljajo programi 

Me 
0 "'aieV| "-'viecj m ' -3,a*"»n viaeosirani in aeioma tuai oaaa|, 
Sh n 

astni pr . 9°če obravnavati kot programske vsebine, 'Id l prodi k "'-""vlavdii koi progrdmbKe vseDine, Vaio lokalna'' , v"° televizij, ki prek prizemeljskih 

C>ti'p°nudb' 

\Lep°2M-Va|aniu 

služijo obveščanju naročnikov o 
ln clrugih zadevah s področja njihove 
oglasnih videostrani in deloma tudi oddaj, 

območja, je že več let nespremenjeno. 

Enako tudi število televizijskih programov, kijih je mogoče spremljati 
na večjem delu ozemlja Republike Slovenije (SLO 1 in SLO 2, 
POP TV, Kanal A in TV 3). 

Med radijskimi programi pokrivajo območje cele Slovenije 
kakovostno le trije nacionalni programi RTV Slovenija: Program 
A1, Val 202 in program Ars. Večjo pokritost slovenskega ozemlja 
dosegata še program Radio Ognjišče (okoli 80 %) in program 
RGL (okoli 50%). 

Sistem podeljevanja prostih radiodifuznih kanalov za opravljanje 
radiodifuzije se kljub spremembi zakonodaje ni pomembno 
spremenil. Ohranil se je namreč način razpisovanja posameznih 
prostih radiodifuznih kanalov, prek katerih je mogoče z radijskim 
ali televizijskim signalom pokriti lokalna ali regionalna območja, 
zaradi česar je prek javnih razpisov izjemno težko pridobiti sistem 
prostih radiodifuznih kanalov, ki bi omogočil pokrivanje večjega, 
povezanega območja. 

Večina novih programov se je skoncentrirala na območjih urbanih 
središč, zlasti v Ljubljani, Mariboru in Celju, kjer je bil interes za 
pridobivanje frekvenc največji. Zanimivo območje je statistična 
regija Gorenjska, kjer delujejo kar štirje radijski programi z 
dolgoletno tradicijo (vsi štirje po prejšnjem zakonu imetniki statusa 
lokalnega nekomercialnega programa), in dva komercialna radia, 
poleg teh pa se na tem območju sliši še nekaj programov s 
sedežem v osrednjeslovenski statistični regiji. Veliko število 
radijskih programov deluje tudi na območju obalno-kraške 
statistične regije; med njimi sta dva programa RTV Slovenija in 
Radio Ognjišče, ki je kljub sedežu na tem območju usmerjen k 
nacionalnemu poslušalstvu, ter več programov z majhnim 
območjem pokrivanja. 

Programi RTV Slovenija, od katerih zakon zahteva (in jim 
omogoča) obligatorno pokrivanje celega ozemlja Republike 
Slovenije, so zaradi nekaterih zgoraj navedenih razlogov dolgo 
ostajali brez konkurence. Premiki k raznovrstnejši ponudbi 
televizijskih programov na nacionalnem nivoju so se zgodili 
postopoma in tudi prek lastniških prevzemov izdajateljev 
televizijskih programov, ki so razpolagali s frekvencami za 
posamezna regionalna območja. Podobno se zlasti v zadnjih letih 
dogaja na področju radia, kjer smo priča številnim lastniškim 
prevzemom. 

Zaradi razdrobljenosti sicer majhnega radiodifuznega prostora, 
na katerem nastopa veliko število akterjev, so na trgu poleg 
intenzivnih lastniških sprememb prisotne tudi usmeritve k 
programskemu povezovanju. Tako smo v letu 2002 dobili prvo 
nacionalno radijsko programsko mrežo, ki je kot program INFO 
NET prijavljena v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo in 
vključuje radijske programe štirinajstih izdajateljev, ki naj bi si delili 
informativni in nočni program. Poleg teh se je v tako imenovani 
Projekt SNOP za pripravljanje skupnega nočnega programa 
povezalo še deset izdajateljev radijskih programov, ki so po prej 
veljavnem zakonu o javnih glasilih imeli status lokalnih 
nekomercialnih programov. GIZ lokalnih televizij Slovenije vključuje 
enajst televizijskih programov, ki so med sabo povezani z 
mikrovalovnimi povezavami in sami sebe imenujejo 3.TV mreža. 
Po podatkih, kijih objavljajo na svoji domači strani, skupaj pokrivajo 
več kot tri četrtine naseljenega ozemlja Slovenije, namen njihovega 
povezovanja pa je izmenjava lastnih programskih vsebin, skupni 
nakup programskih vsebin drugih producentov in skupno trženje 
oglasnega časa. 

Stroški programske produkcije so visoki, kar še posebej velja za 
produkcijo informativnih vsebin in avdiovizualnih del. Slednja je 
praktično zanemarljiva, saj si jo lahko privoščijo le največje 
televizije. Ob njej pa upada tudi število izdajateljev, ki pripravljajo 
lasten informativni program. Nekateri radijski programi prevzemajo 
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osrednje informativne oddaje Radia Slovenija, zasebna 
informativna servisa pa ponujata že omenjeni INFO NET in projekt 
POP OnLine, ki pripravlja informativne oddaje 24 ur - radijske 
novice. Na trgu obstaja tudi ponudba glasbenih lestvic in estradnih 
kronik, ki jih prenaša večje število radijskih programov. 

Zakon o medijih je v primerjavi s prej veljavnim zakonom o javnih 
glasilih zaostril predpise, ki določajo obvezen delež programskih 
vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času radijskih in 
televizijskih programov, in tudi merila za opredelitev programskih 
vsebin, ki jih je mogoče vštevati v ta delež. Namesto prej obveznih 
deset (10) odstotkov programov lastne produkcije dnevno morajo 
po zakonu o medijih televizijski programi v dnevnem oddajnem 
času vsebovati najmanj dvajset (20) odstotkov programskih vsebin 
lastne produkcije (od tega najmanj eno uro med 18. in 22. uro), 
programske vsebine radijskih programov pa morajo obsegati 
najmanj trideset (30) odstotkov dnevnega oddajnega časa. 

Na podlagi programske strukture t. i. komercialnih radijskih ali 
televizijskih programov, najnovejših analiz programskih vsebin 
radijskih ali televizijskih programov, ki prosijo za status programa 
posebnega pomena, in rezultatov podobnih analiz v preteklosti 
pa je Svet prišel do zaključka, da ima veliko radijskih in televizijskih 
programov težave z zagotavljanjem obveznega deleža 
programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. Zaradi tega je 
Svet predlagal analizo uveljavljanja sedanjega Pravilnika o 
programih posebnega pomena in njegovo spremembo. 

Za nadaljnji razvoj radiodifuzije in predvsem sprememb, ki jih 
lahko pričakujemo z uvajanjem digitalne tehnologije posebna 
delovna skupina Sveta pripravlja Strategijo razvoja radijskih in 
televizijskih programov v Republiki Sloveniji. Omenjena strategija 
naj bi ostala podlaga za načrtovanje prihodnje medijske politike in 
omogočila usklajeno delovanje različnih institucij, ki po sedanji 
zakonodaji pokrivajo medijsko področje. 

V Evropski Uniji potekajo javne razprave okrog spreminjanja 
Direktive o čezmejni televiziji (TWF Directive). V tej luči naj bi tudi 
Svet pripravil ustrezne analize in jih posredoval pristojnim 
institucijam. Spremembe Direktive bodo z vstopom Slovenije v 
EU vplivale tudi na delovanje slovenskih izdajateljev radijskih in 
televizijskih programov. 

V. NALOGE SVETA V LETU 2004 

V letu 2004 bodo naloge Sveta predvsem: 
i/h 

-dokončanje strategije razvoja radijskih in televi 
v Republiki Sloveniji, 

priprava metodologije o ocenjevanju prisPelih
za Upravi!^ 

razpisa za dodelitev radijskih frekvenc 
radiodifuzije, ^ v 

sprememba Pravilnika o programih P05^ 5 po|ret,n'11i 
delu, ki se nanaša na kriterije P°veZ gtatusa P'0^ 
programskimi vsebinami za pridobitev s 
posebnega pomena, ..nje 

za °PraV' 
obravnavo vlog za radijske frekvence 
radiodifuzije, 

obravnava vlog za pridobitev statusa 
pomena. 

program3 posel ,bneg3 

ps 

VI. PREDLOGI DRŽAVNEMU Zb°RU^ 

Na podlagi ugotovitev in ocen stanja iz pričujočeg ^ 
predlaga Državnemu zboru Republike Slove 

v skladu s 103. členom Zmed za^0^ Ae\o^e
no neodvisno a®"" aTrP. proračuna potrebna sredstva za 

in določi status Sveta v novih pogojih finan' iciranja 

-lede sPr( 

ponovno pozove Ministrstvo za kultur traCjje, 
Zmed, ki se nanašajo na omejevanje kon 

eCel mf 

sprejme Poročilo Sveta za radiodifuzij0 io za leto 2003 

dr. Sandra 
Baš'ć H^,ca 

pre< 

poročevalec, št. 115 58 24. n°ve' 
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^ Pornv 
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