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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 38. člena
zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92)
Državni zbor je ob obravnavi predloga za
sprejem obvezne razlage 38. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, it. 48/92) na
23. izredni seji, dne 26. 1. 1995, na podlagi 173. in 210. člena poslovnika državne-

ga zbora sprejel naslednji
SKLEP
Obvezna razlaga 38. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) ni potrebna,

ker se določbe 36. do 38. člena zaWj
o poslancih nanašajo tudi na PU3,".k|ai)i
so nastopili poslansko funkcijo v»
z drugim odstavkom 14. člena za
o poslancih.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila mandatno-imunitetne komisije
.
o prenehanju mandatu poslancu, ki je v skladu s 14. členom zakona o poslanci"1
opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
^
Državni zbor je ob obravnavi poročila
Mandatno-imunitetne komisije o prenehanju mandata poslancu, ki je v skladu
s 14. členom zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi na 23.
izredni seji, dne 26. 1. 1995, na podlagi

166. člena poslovnika državnega zbora
sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Dr. Davorinu Kračunu je z dnem 26. 1.

1995 prenehala funkcija ministra z«
nomske odnose in razvoj in v skladb
vim odstavkom 14. člena zakona %
slancih ponovno opravlja fun^cu®
slanca, zato preneha opravljati fu"
poslanca g. Rudi Moge.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na ugotovitve in sklepe državnega zbora ob obravn avi
problematike dodeljevanja stanovanjskih kreditov in stanovanj nekaterim
državnim funkcionarjem pod ugodnimi pogoji
Vlada Republike Slovenije na ugotovitve in sklepe Državnega
zbora Republike Slovenije, sprejete na 23. seji dne 27. 9. 1994
ob obravnavi problematike dodeljevanja stanovanjskih kreditov in stanovanj nekaterim državnim funkcionarjem pod
ugodnimi pogoji odgovarja naslednje:
Poročilo o pregledu vseh odločb, sklepov in pogodb, ki se
nanašajo na dodeljevanje stanovanjskih kreditov, uporabo
službenih stanovanj in dodelitev pravice do uporabe stanovanja za nedoločen čas od leta 1990 dalje
Vlada Republike Slovenije je pregledala vse zapisnike sej
Komisije za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil
nosilcem družbenih funkcij v SR Sloveniji, Komisije za dodeljevanja stanovanj in stanovanjskih posojil funkcionarjem
v državnih organih in Stanovanjske komisije Vlade Republike
Slovenije, ki so bile pristojne od leta 1990 dalje za odločanje
o dodeljevanju stanovanjskih kreditov, uporabo službenih
stanovanj in dodelitve pravice do uporabe stanovanja za
nedoločen čas. Pregledani so bili vsi dosegljivi spisi v konkretnih zadevah.
Po pregledu spisov, v katerih se nahajajo tudi sklepi, odločbe
in pogodbe, Vlada Republike Slovenije ugotavlja naslednje:
- Stanovanjska posojila:
V letu 1990 in 1991 je bilo dodeljenih 16 stanovanjskih posojil
15 prosilcem v višini od 50.000,00 DIN do 240.000,00 DIN za
dobo vračanja 3 do 5 let. Glavnica posojila se ni valorizirala,
obrestna mera je bila 9%. O vseh posojilih je odločala komisija v skladu s svojimi pristojnostmi.
2

V letu 1992 je bilo dodeljenih 5 stanovanjskih posOJ1'z ^.
cem v višini od 260.000,00 SIT do 1.500.000,00 Sli *ifal>
vračanja od 3 do 20 let. Glavnica posojila se ni va'°vri/
obrestna mera je bila 8% s tem, da se je višina obroK*n»fr
posojila večala skladno z rastjo plač delavcev in
v državnih organih. O vseh posojilih je komisija od'0
treh sejah v mesecu aprilu 1992.
V letih 1993 in 1994 je bilo dodeljenih skupno 14 s'0|eiP<?'
skih posojil 13 prosilcem za dobo vračanja od 5 do t 5o|'
pogoji vračanja R+3%, kar ohranja realno vrednost
^ |«t
nega denarja. Od odobrenih posojil sta se dva ProSD'.|0 po5*
1993 posojilu odpovedala, dvema prosilcema pa je
jilo zamrznjeno in zato nerealizirano.
Vlada Republike Slovenije po pregledu vseh P"
pogodb ugotavlja, da so bila vsa posojila ustrezno za^
ItsuiurM,
(poroki, mpuiemci,
hipoteka, idvđiuvdiiid
zavarovalna puyuuud;.
pogodba). Prav
na* J®*.
irj fc^u
ti
Republika Slovenije ugotavlja, da vsi posojilojerriaic11tg(I) 9
poravnavajo oziroma odplačujejo dodeljena posojila s cl\i
so posojila na dobo vračila 3 let iz leta 1990 *e ^,pvpoplačana skupaj z obrestmi. Točen poimenski sezna ^
jilojemalcev s podatki o posojilih je bil že predlo:in forf1®
nemu zboru dne 22. 7. 1994 kot sestavni del
oV#
v zvezi z dodeljevanjem stanovanjskih posojil in stat1
- Uporaba službenih stanovanj:

^
e

Od leta 1990 dalje je bil za vsako službeno stanovanj ^«j
sklep pristojne komisije, ki je o uporabi odločala
konkretnem primeru. Glede na namen uporabe
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P avljanja funkcije oziroma za čas delovPotekIf ve 'aa uPravičenca v državnem organu je ves čas
tovnu i ''^ fluktuacija uporabnikov teh stanovanj. StroveriaiaSln- ra Vlade Republike Slovenije je zato ves čas prevani T P everja upravičenost do najema službenih stanoPreaipH'U sl<'ee naovdan 31 • 12- 1994 zasedenih skupno 228. Ob
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fabnikn v P° blja brez ustrezne formalne potrditve 6 upoV
v eh ,etl
PostonL
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Primerih se ustrezno ukrepa v sodnih
p i,
h
za izpraznitev stanovanj.

Casa°Q0e'itev prav'ce do uporabe stanovanj za
»drUih "veljavitve
stanovanjskega zakona so se
astnin

nedoločen
stanovanja
' namenjena za funkcionarje državnih orgaVa,a tudi v tra no
"oiočen am
i uporabo pod pogoji in na način,
načinu V ® B evan
°upravnem
sporazumu o osnovah in merilih ter
a
čem driiik' 'i
i stanovanj in stanovanjskih posojil nosil"Pravifi n c ^ funkcij v SR Sloveniji. Na teh stanovanjih so
So j ® . ' Pridobili stanovanjsko pravico, na podlagi katere
iahteva)6 odkuvi'° stanovanjskega zakona pridobili pravico
Primerih Se irne,nika
P Pod ugodnimi pogoji tega zakona. V dveh
odkUD L
stanovanjske pravica nista odločila za
!
e
doioth%9,' ^ila njuna pravica in ne dolžnost. V skladu
nost Ro ° ? ^lena stanovanjskega zakona je zato bila dolžirne
tniko 3
Slovenije kot lastnice stanovanj z bivšima
*9 nertni
i stanovanjske
pravice skleniti najemno pogodbo
'uoiočen
čas.
Reviju
"°<leii(tunad P°9odbami o najetju stanovanjskih kreditov,
b«na naie nnastanovanj, prekvalifikaciji službenih v druž'•vijii- ' J
stanovanja, prodajajo službenih stanovanj in
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primernosti ocenitve stanovanjskih enot
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P b ike
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Slovenije glede zahteve po reviziji najprej
kih ra^in
žavni zbor v svoji zahtevi ni specificiral revizijV arn ak e
"Skodovaan °u ' P i samo navedel posebni poudarek na
't>0r ni ' Proračunskih sredstev. Glede na to, da Državni
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'oveniit,
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bine
revizije, je tudi odgovor Vlade Republike
le samo
splošen.
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"Ljubi,,
i na zahtevo Temeljnega javnega tožilstva
f Posri zpre9'edu zakonitosti dodeljevanja stanovanjsko
' sredstev proračuna opravila inšpekcijo
J'le - seru materia|nega poslovanja Vlade Republike Slovea
Sa sku ni
P h služb, pri katerem se v okviru prorai5 *aciot" a
Pisni|<a .'i i° sredstva za stanovanjsko komisijo vlade. Iz
jj°9odbak° ,nSPekciranju z decembra 1994 izhaja, da pri
J0'°čene ne° Pos°jilih ni pripomb, bile pa so ugotovljene
Pravilnosti pri odobravanju kreditov. Gre pred?a
b Prorat0UpoS,evan
ie določbe 4. člena zakona za izvrševa3
za le, 19 3
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S R9eD6uK, rSeh Posojilnih pogodb od leta 1990 do 1992
Pn"19 ne? a L Sl0veniie prav tako ni ugotovila nepravilnosti
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' ' 'rinaP^vaijfj|<acije službenih stanovanj v družbeno
anovanja Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da

I

ni šlo za nikakršno »prekvalifikacijo« stanovanj, ampak za
povsem zakonito odločitev komisije na podlagi samoupravnega sporazuma, da se je stanovanje iz njenega fonda dodelilo upravičencu za čas opravljanja funkcije ali pa v trajno
uporabo. O tem, ali je prosilec bil upravičenec do trajne
uporabe stanovanja je komisija odločala v vsakem konkretnem primeru posebej. Pri tem Vlada Republike Slovenije
ugotavlja, da je bila možna dodelitev stanovanja v trajno
uporabo vse do uveljavitve stanovanjskega zakona.
Prodaja službenih stanovanj je bila in je še mogoča ob
pogoju, da kupec plača tržno vrednost stanovanja, ki se
prodaja. Tržno vrednost pa je v primeru, ko je prodajalec
država, mogoče ugotoviti le z ustrezno cenitvijo sodno zapriseženega cenilca. Vlada Republike Slovenije pri prodaji stanovanj pod temi pogoji ugotavlja po pregledu spisov, da so
bila vsa stanovanja prodana po tržni vrednosti, ugotovljeni
s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca. Ti cenilci pa za svoje
delo odgovarjajo s svojo licenco sodnega izvedenca. Njihovo
izvedensko mnenje — cenitev je mogoče ocenjevati le v za to
določenem postopku, ki pa ni v pristojnosti Vlade Republike
Slovenije, ampak sodne uprave.
Utemeljitev prekvalifikacije enega službenega stanovanja
v stanovanje z najemno pravico in omogočanje odkupa
osmih službenih stanovanj.
Aprila 1990 je Komisija za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil nosilcem družbenih funkcij v SR Sloveniji kot
pristojni organ dodeljevala stanovanja na podlagi samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih ter načinu dodeljevanja
stanovanj in stanovanjskih posojil nosilcem družbenih funkcij
v SR Sloveniji. Na podlagi tega sporazuma je tako komisija iz
svojega fonda stanovanj dodeljevala stanovanja v družbeni
lastnini v začasno uporabo za čas opravljanja funkcije in
v trajno uporabo. V skladu z določbami samoupravnega sporazuma je navedena komisija na podlagi pismene vloge upravičenca (v vlogi so morali biti navedeni osebni podatki o prosilcu in njegovih družinskih članih, funkcija, ki jo opravlja,
stanovanjske razmere, v katerih živi, zdravstveno, socialno in
premoženjsko stanje družinske skupnosti in velikost zaprošenega stanovanja) odločila po obravnavi posamičnih vlog in
določitvi prednostnega reda. Za določitev prednostnega reda
komisija prosilcev ni točkovala glede na posamezne kriterije,
ampak je stanovanja v trajno uporabo s pridobitvijo stanovanjske pravice dodeljevala po vsebinski obravnavi vloge in
o dodelitvi izdala odločbo. Navedeno pomeni, da je bila odločitev o dodelitvi stanovanj v popolni diskrecijski pravici komisije in je tudi ni bilo potrebno posebej obrazlagati.
Vlada Republike Slovenije torej lahko le ugotavlja, da je
navedena komisija v primeru »prekvalifikacije enega službenega stanovanja« v aprilu 1990 odločala v skladu z navedenim
samoupravnim sporazum.
Glede omogočanja odkupa osmih službenih stanovanj Vlada
Republike Slovenije prav tako ugotavlja, da je navedena komisija v skladu s samoupravnim sporazumom na že opisanih
način odločila po diskrecijski pravici, da je prosilcem dodelila
stanovanja v trajno uporabo. S tem so prosilci pridobili stanovanjsko pravico na stanovanjih iz fonda takoimenovanih službenih stanovanj in so z uveljavitvijo stanovanjskega zakona
tudi lahko uveljavili pravico do odkupa pod zakonsko določenimi pogoji.
Poročilo o porabi sredstev od kupnine družbenih najemnih
stanovanj, odkupljenih po stanovanjskem zakonu.
Prodaja stanovanj pod ugodnimi pogoji stanovanjskega
zakona se je začela 19. 10. 1991, ko je bil uveljavljen stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 18/91). Stanovanja je bilo
mogoče odkupiti v roku 2 let po uveljavitvi zakona s tem, da je
kupec stanovanja sam izbral obliko plačila kupnine
- enkratno plačilo ali obročno plačevanje do 20 let. Navedeno pomeni, da bodo prilivi kupnin od prodanih stanovanj
potekali še vse do leta 2011.
Zaradi boljšega pregleda v priliv kupnin od prodanih stano-
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vanj Vlada podaja knjigovodski prikaz o nominalni vrednosti
letnega priliva kupnin, kot |e razvidno iz sledeče tabele:

njajo glede na vrednost točke, ki je vezana na spi"erne
tečaja DEM.

1. Stanovanja v lasti Republike Slovenije, s katerim je upravljala Stanovanjska komisija Republike Slovenije (skupno prodanih 2850 stanovanj)

Ločitev stanovanjskih fondov treh vej oblasti in
posameznega sklada ločitev na del za voljeneina
jp
funkcionarje in na del za ostale delavce je Vlaa'
|tvjS:
us,a
Slovenije že opravila s spremembo sklepa o
n;>1.02/93novanjske komisije Vlade Republike Slovenije št u ^
4-8 z dne 28. 7. 1994. S spremembo navedenega ^
Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenij H ^
da skrbi za upravljanje in gospodarjenje s stanova J ^
vanjskimi hišami Republike Slovenije, ki so name j ^
cionarjem in delavcem v Vladi Republike Slovenj ■ ^
stvih in vladnih službah in drugih organizacijs* e
državne uprave, z izjemo Ministrstva za notranj
•
Ministrstva za obrambo. Komisija glede na nave ^
torej ne skrbi več za stanovanja in stanovanjske0n
onarjev in delavcev ostalih državnih orga"
*
Ss sodišči
soaisci (sourid
(sodna uuicisij
oblast) in Liitavinin
Državnim zboroms,aRePv njisSKin
|<ili'
v1!!
nije (zakonodajna oblast). Ob razdružitvi "° ®pniie
Lniiev,tl
dov glede na veje oblasti pa Vlada Republike olov0
1995 in 1996 predvideva združitev stanovanjskih b0s
strstva za notranje zadeve in Ministrstva za °7r®"njje N
dom Stanovanjske komisije Vlade Republike Slov'
način bodq združeni stanovanjski fondi izvršilne o

1991
Avans-preplačilo
plačilo 10% pologa

PLAČILO
Enkratno plačilo
77.387,00
2,760.532,00
81.871.082,40

1992 Avans-preplačilo
parske izravnave
Enkratno plačilo
Avans-preplačilo
plačilo obroka
plačilo 10% pologa

35.129,00
299,70
712.134.761,10
4.439.865,40
26.159.992,00
57.643.590,80
800.413.638,00

1993 Enkratno plačilo
Avans-preplačilo
plačilo obroka
plačilo 10% pologa

98.341.888,70
990 589,50
53.966.095,40
36.210.562.61
T8~9?509 136,21

1994 Enkratno plačilo
plačilo obroka
10% pologa
Avans-preplačilo

21.179 214,90
85.201.451,70
3.064.011,00
47.286,00
T09.491.963/70

LETO

2. Stanovanja bivših zveznih organov brez stanovanj bivše
JLA (skupno prodanih 640 stanovanj)
208.511.980,10
1993 Enkratno plačilo
203.777,50
Avans-preplačilo
10.372.124,00
preplačilo obroka
25.308.030,00
plačilo 10% polog
244.395.9Tl,60
15.836.264,80
1994 Enkratno plačilo
10.392,00
kredit-obrok
22.421 114,50
plačilo obroka
4.667.050,00
10% pologa
5.000,00
Avans-preplačilo
42.939.821,80
V letu 1992 je bilo iz denarnih sredstev, pridobljenih od
kupnin za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu kupljenih 76 novih stanovanj za kupnino 645.000,000,00 SIT. Vsa
preostala denarna sredstva do skupnega nominalnega zneska
vseh kupnin 1.181.285.820,21 SIT pa so se v skladu z odločbo
Službe družbenega knjigovodstva Podružnica Ljubljana št.
30-130/92-06/17 z dne 1. 12. 1992 prenašala v proračun Republike Slovenije. Vsa sredstva od prodanih stanovanj, na katerih je Republika Slovenija postala lastnik na podlagi 111.
člena stanovanjskega zakona, tako kupnine plačane v enkratnem znesku, kot tudi posamezni obroki, pripadajo Republiki
Sloveniji in so prihodek proračuna Republike Slovenije.
V prikazu je posebej podan pregled priliva kupnin za prodana
stanovanja bivših zveznih upravnih organov, razen za stanovanja bivše JLA. Privatizacija teh stanovanj po stanovanjskem
zakonu je potekala od 8. 1. 1993 do 8. 1. 1995. Kupnina za ta
stanovanja v skupnem nominalnem znesku 287.335 733,40
SIT se je ves čas namreč stekala na poseben račun zaradi
evidence premoženja bivše SFRJ in nato iz tega osebnega
računa direktno v proračun Republike Slovenije.
Pri podanih številčnih podatkih Vlada Republike Slovenije
posebej poudarja, da gre za nominalne zneske kupnin, preletih za določeno leto. Kupnina z enkratnim plačilom in
mesečni obroki plačila kupnine se namreč mesečno spremi4

Vlada Republike Slovenije predvideva zakonsko
tve stanovanjskih fondov vseh treh vej oblasti z 1996P11
Delovni program Vlade Republike Slovenije za le'g p
videva predložitev navedenega zakona v obrav
Republike Slovenije v mesecu marcu 1995.
h Vp^
Priporočila Državnega zbora za ureditev določen" >nj!
glede dodeljevanja
gieae
uuueijevanja službenih
siuium.n stanovanj in ^na s "
posojil
posoi ter prodaje službenih stanovanj so u rej t' ja ,,
vanjskim pravilnikom, ki
m ga
9° je Stanovanjska kom ^ji
1994. Viao rfne
,
Republike Slovenije sprejela dne 28. 9. 1994■
Slovenije je k pravilniku dala soglasje na 117. sei
1994, ko je ta pravilnik začel veljati.
ra
Prodaja službenih stanovanj je po določbah P avi*
mogoča in sicer samo po tržni ceni, na javni draz ,eres<'
meru prodaje praznega stanovanja, za katerega m
najem med delavci državnih organov.
0 d
VJ.CUC UUU0,j
. (rf
Glede
dodeljevanja
U.0.,)0 službenih stanovanj pravilnik' ^'
onarje in ostale delavce državnih organov izvrsiini ^
Funkcionarjem se službena stanovanja po tem V ^
oddajajo za čas opravljanja funkcije, delavcem P
delovnega razmerja v državnem organu.
nO^1
Stanovanjski pravilnik vsebuje tudi poglavje usta^cl0i\><l
posojil, ki omogoča dodeljevanje posojil tako ' .erri%
razen članom Vlade Republike Slovenije kot delavc:
^
nih organov seveda ob predpostavki, da bodo sr® c|oVe
bej v ta namen zagotovljena v proračunu Republike
ihs'
Vlada Republike Slovenije je dodeljevanje službe"1^'
vanj in stanovanjskih posojil zamrznila s 3. točko 0j,
ROČNIH UKREPOV za ureditev zatečenega stanja r
navi problematike dodeljevanja stanovanjskih po®Ltflf,
onarjem in delavcem na 95. seji 21. 7. 1994. ° -jiflljf*1
komisija Vlade Republike Slovenije se sklepa o jo]' "
stanovanjskih posojil dosledno drži. Obveznosti P ^
malcev za odplačevanje posojil pa se neprekinjen
mesečno v skladu s posojilnimi pogodbami.
K</
Vlada Republike Slovenije oziroma Stanovanjska
Vlade dosledno zahteva in uveljavlja izselitev tisti
kov iz službenih stanovanj, ki ne izpolnjujejo m
več P
njihovo uporabo. Ker z vsemi najemniki ni bilo s0°?r,j s<>
sporazumne izselitve, so v 6 primerih sproženi .ber,i .
za izpraznitev stanovanj. Sicer so vsa ostala
vanja na dan 31 12. 1994 oddana v najem
funkcionarjem v skladu s pogoji stanovanjskega1
stanovanjskega pravilnika Vlade Republike Slove" 1
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ci
,os'alih ugotovitev Državnega zbora Vlada Republike
8n ie 1611
toutVl, ' dai '' da predvsem ne bi bilo mogoče pritrditi ugo29 ■ in 67.
i® stanovanjska
delovala
v nasprotju
s 4.,
c členom
zakona okomisija
izvrševanju
proračuna
Republike
za
li neenije
leto 1994, saj po uveljavitvi zakona ni bilo dode9a nobenega kredita. Gleda ugotovitve, da dodeljevanje
tihu°kan0b
'in s,an
ovanjskih kreditov v proračunskih dokumen1990 do 1994 ni bi, us,rezn0
olort l 'u do
°
opredeljeno, pa se
blikooi^'^
'°čb zakona o proračunu pri tem Vlada Repu8 s
'ovenije
lahko
opre
na
ugotovitve
Agencije
za plačilni
Dr
nađz r
vila?6*'spredaj
' opisano
anje in informiranje,
ki
je
pri
pregledu
neupoštevanje 4. člena zakona ugotoo pro-

računu za leto 1993 glede nenamenske porabe sredstev manjših zneskov nekaterih posojil.
Poleg tega pa je tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije v svojem mnenju z dne 14. 9. 1994 prav tako ugotovil, da Stanovanjska
komisija Vlade Republike Slovenije ni delovala in ni mogla
delovati v nasprotju s 4. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994, ki določa strogo
namensko rabo proračunskih sredstev, glede na to, da ni
neposredni uporabnik proračunskih sredstev, ki bi mora!
imeti v posebnem delu proračuna izkazan svoj letni finančni
načrt, kot je to naloženo uporabnikom proračunskih sredstev.
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Predlog zakona o GOSPODARSKIH PRESTOPKIH - EPA 998 - HITRI
POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 2. februarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODPRAVI GOSPODARSKIH
PRESTOPKOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 29. sejo Državnega zbora.
Predlog osnovnih rešitev na področju, ki ga ureja predlagani zakon, je opredelil že predlog uvodnega zakona
h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije. Uvodni
zakon je bil glede teh rešitev že potrjen v prvi obravnavi
v Državnem zboru Republike Slovenije. Ker zaradi sprejema kazenskega zakonika Republike Slovenije pred
uvodnim zakonom, nadaljnja zakonodajna procedura letega ni več mogoča, je Vlada Republike Slovenije predlagala njegov umik iz zakonodajne procedure. Namesto
tega zakona pa Vlada vlaga v zakonodajno proceduro
predlog zakona o odpravi gospodarskih prestopkov. Ker
so osnovne rešitve, ki jih prinaša Dredlog tega zakona

(sprememba gospodarskih prestopkov v prekrške) torej i
bile potrjene v državnem zboru in ker terja zaradi izredni
potreb države prilagoditev našega kaznovalnega Pra^
ureditvam držav Zahodne Evrope čim hitrejšo spremen^
obstoječega sistema kaznivih ravnanj, predlaga Vlaoa
Republike Slovenije Državnemu zboru sprejem zakona P
hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena p°s'^'
nika Vlade Republke Slovenije in na podlagi 176. in '
člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloven'l
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah D rt®
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za PraV°
sodje,
- Igor LUČOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o gospodarskih prestopkih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Z načelno uvedbo odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja v kazenskem zakoniku Republike Slovenije se je
zastavilo vprašanje sistemske ureditve kaznovalnega prava
v naši državi. Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja bo
dejansko uredil poseben zakon, ki je v pripravi za drugo
obravnavo v Državnem zboru. Z uveljavitvijo navedenega
zakona pa bi bile v naši zakonodaji uzakonjene kar tri oblike
kaznivih ravnanj tako za fizične kot za pravne osebe, kar ne bi
bilo utemeljeno,niti z vidika racionalnosti niti z vidika primerjave s tujimi zakonodajami.
Da bi se z zakonodajo na področju kazenskega prava približali zakonodaji drugih evropskih držav, je potrebno oblike
kaznivih ravnanj skrčiti na ustrezno racionalno mero. Ker
v veljavni zakonodaji med gospodarskimi prestopki in prekrški glede na njihovo vsebino praktično ni razlik, loči jih le
višina zagrožene kazni in različni postopki, poleg tega pa je
bila ta veja kaznovalnega prava, ki je bila podedovana iz bivše
SFRJ, uvedena predvsem zaradi posebnega varstva družbene
lastnine, nadaljnji obstoj gospodarskih prestopkov po mnenju
predlagatelja ni več utemeljen. Tako ugotovitev podpira tudi
dejstvo, da je po sedaj veljavni zakonodaji, kljub obstoju
kategorije gospodarskih prestopkov, obstajala vrzel, ko

Vlada Republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem predlog zakona o odpravi gospodarskih prestopkov - hitri postopek. Vlada Republike
Slovenije je istočasno predlagala Državnemu zboru, da umakne iz zakonodajne procedure predlog
uvodnega zakona h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor že sprejel
v prvi obravnavi.
Predlog zakona o odpravi gospodarskih prestopkov bo dodeljen v obravnavo, če bo Državni zbor
v skladu s 180. členom poslovnika sprejel predlog
za umik predloga uvodnega zakona h kazenskemu zakoniku iz zakonodajne procedure.
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£0 '
pravna oseba v nekaterih primerih ni bila kaznovana..^
njena odgovorna oseba storila kaznivo dejanje, saj ta jjt
nje v zakonodaji ni bilo opredeljeno ne kot gospoda'' ^
stopek ne kot prekršek. Ta vrzel bo predvsem Prl * z8k?
dejanjih na področju gospodarstva zapolnjena z nov<r^ ^
nom o odgovornosti pravnih oseb za kaznivo dejanje- j,
logom zakona o odpravi gospodarskih prestopkov pa l „ji
lagana odprava ene od obstoječih kategorij kaznivin
tako, da se vsi gospodarski prestopki spremenijo sv rP „t
in obravnavajo po zakonu o prekrških. S tem bi se P
delitev kaznovalnega prava na kazniva dejanja, za
lahko odgovarja posameznik in pravna oseba in na P m?
za katere odgovarjajo posamezniki, pravne osebe in
odgovorne osebe.
S to spremembo tudi ne bi bile zmanjšane pravice
cev v postopku, saj lahko rečemo, da že sedaj veljaj
o prekrških glede postopka in pravic udeležencev v P°
upošteva mednarodne zahteve glede statusa obdoiz ^
prekršek ter je v tem pogledu približan tako zakonu 01
skem postopku kot zakonu o gospodarskih prestop*
II. TEMELJNE REŠITVE, KI SO PREDLAGANE:

KfS*(
a) sprememba vseh gospodarskih prestopkov v Pr ^ij>
S tem bi se dosedanji trihotomni sistem (kazniva
gospodarski prestopki in prekrški) spremenil v delite
valnega prava na kazniva dejanja in prekrške;
b) določitev okrožnega državnega tožilca za izključnefl^j
lagatelja postopka o prekršku za prekrške, ki so n
gospodarskih prestopkov;
JjP
c) odstop vseh zadev gospodarskih prestopkov, ki
tve tega zakona niso pravnomočno končane, v o°
pristojnemu sodniku za prekrške;
d) v primeru, da je bila v postopku o gospodarskih Pr®?'jjvi'
izdana sodba sodišča prve stopnje, jo to sodišče raz
odstopi zadevo pristojnemu sodniku za prekrške;
etl
e) glede izrednih pravnih sredstev in izvrševanja lZ'gO^
sankcij v primeru pravnomočno končanih zadev 9°
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skih1 Postopkih;
r.rlS!0pkov se uporabljajo določbe zakona o gospodaryJ|Pr'meru uspešne vložene zahteve za obnovo postopka ali
DrkJ'6 za varstvo zakonitosti se zadeva odstopi v obravnavo
""stoinemu sodniku za prekrške;
2j DrPKa,(?eve' odstopljene v obravnavo pristojnemu sodniku
o Prekrških' S6 nada'iu'ej° in kon^ai0 P° določbah zakona
III. f'NANČNE posledice
h^e^®mba vseh gospodarskih prestopkov v prekrške in nji5l(e h0 s iz sodišč splošne pristojnosti na sodnike za prekrške p0povzr
°čila povečanje obsega dela sodnikov za prekrvn^ H?oda,kih sodne statistike je temeljnim sodiščem
3
v letu
Podr /
1992 pripadlo v reševanje 1.447 zadev
številn većal
9ospodarskih prestopkov, v letu 1993 pa se je
"a SOdi??.
° na 1.670 takšnih zadev. Na prvi stopnji dela
I*Pet SAri V sloveniji na področju gospodarskih prestopkov
je obra n va 0v' 0kr°9 30 % pripadlih zadev na prvi stopnji pa
vijja SQri f ' kot
temeljno
sodišče v Ljubljani. V letu 1992 so
sodišča
I64,anv s '
druge stopnje, dobila v reševanje
se ;e *, . 0 Področja gospodarskih prestopkov, v letu 1993 pa
kov ie
Povzpelo na 220 zadev. Iz teh statističnih podatda bo
kadrovsifZV'cino
povečan obseg dela terjal nekatere
kre ' ,ve
njeI® Dreril
uredi 9ane
° P'a sodnikov
prekrške. Vendar
pa i^vajaizvajasuuniROV za
m (jibimsmj.
vbiiuui \ia
iih 03brem
k. r 9 zakona ne bo povzročilo posebnih finančmen lev
zadevvhkra
' za proračun RS, saj se bo zaradi prehoda
hf
S povečan
tanjšal
obremenitve
sodnikov za prekrške
J oia Obr0niAnitow
cnlnino
obremeniteviem
sodišč
splošne nrictninncti
pristojnosti.

Cedilo členov

(3) Vsa opravljena dejanja in odločitve v postopku za gospodarski prestopek, ki še ni pravnomočno končan, se smiselno
upoštevajo kot dejanja in odločitve v postopku o prekršku.
3. člen
(1) Zadeve gospodarskih prestopkov, ki so do uveljavitve tega
zakona pravnomočno končane, se glede izrednih pravnih
sredstev in glede izvrševanja izrečenih sankcij obravnavajo
po določbah zakona o gospodarskih prestopkih s tem, da se
namesto določb zakona o kazenskem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90), na katere se
navedeni zakon sklicuje, smiselno uporabijo ustrezne
določbe zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/
94), in glede izvrševanja kazenskih sankcij po določbah
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/78 in Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93) ter pred sodišči, ki so
po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) pristojna za
odločanje o navedenih zadevah, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.
(2) O zahtevi za obnovo postopka odloča senat (šesti odstavek
25. člena zakona o kazenskem postopku) sodišča, ki je
v prejšnjem postopku sodilo na prvi stopnji. Če senat obnovo
pravnomočno končanega postopka dovoli, se zadeva odstopi
v ponovno obravnavo pristojnemu sodniku za prekrške.
(3) O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče
Republike Slovenije v senatu, sestavljenem iz treh sodnikov.
Če to sodišče ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti
utemeljena, pa samo ne spremeni pravnomočne odločbe, ali
če nastane pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti
precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev, ki so bila
ugotovljena v odločbi, zoper katero je zahteva vložena,
sodišče odločbo v celoti razveljavi in zadevo odstopi v obravnavo pristojnemu sodniku za prekrške.
(4) Za izvrševanje pravnomočnih odločb, izdanih v postopku
o gospodarskem prestopku, je pristojno okrožno sodišče.
4. člen

l.člen
d°l°{e j171v uveljavitve tega zakona vsi gospodarski prestopki,
Uporabija)0 veljavnih
predpisih oziroma v predpisih, ki se
Re
obravna aj0 vkot
publiki Sloveniji, postanejo prekrški in se
s
tem7,,
prekrški po zakonu o prekrških, kolikor ni
onom drugače določeno.
2
' ) Predi 9 2a
Postane°
uvedbo postopka za gospodarske prestopke, ki
re
^ožni!?
ar P krški po prejšnjem odstavku, poda pristojni
žavni tožilec.
2. člen
' ^ Nadevu
^kong n 9ospodarskih prestopkov, ki do uveljavitve tega
odstopj|olso končane s pravnomočno sodbo ali sklepom, se
"Ske. 5 v.nadaljnjo obravnavo pristojnemu sodniku za preže izdana sodba a,i
f°Pnje n 18tobila
sklep sodišča prve
,ri
no okrož
je
sodn
v
'
no sodišče v senatu, ki ga sestavljajo
Q
dstQPl' sodbo po uradni dolžnosti razveljavi in zadevo
Uj
odločitev pristojnemu sodniku za prekrške.
i* Pfedk!!! ob,ožn
i predlog za gospodarski prestopek se šteje
" 25/83 ?rP0 1 47/87
členu
zakona o prekrških (Uradni list SRS,
in 5/90 ter
"i 66/93)
Uradni list RS, št. 10/91,13/93

Postopki v zadevah, ki so bile v skladu s prvim odstavkom 2.
člena ter drugim in tretjim odstavkom 3. člena tega zakona
odstopljene v nadaljnjo obravnavo in odločitev sodnikom za
prekrške, se nadaljujejo in končajo po določbah zakona
o prekrških.
5. člen
Minister za pravosodje izda navodilo za prevzem in predajo
spisov ter način pisarniško-tehničnega poslovanja v zadevah, ki se po določbah tega zakona odstopijo v obravnavo
pristojnim sodnikom za prekrške.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o gospodarskih prestopkih (Uradni
list SFRJ, št. 4/77,14/85, 74/87, 57/89 in 3/90), kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
Z uveljavitvijo tega zakona je predvidena sprememba vseh
obstoječih gospodarskih prestopkov v prekrške. Glede obravnavanja prekrškov, ki so nastali iz gospodarskih prestopkov,
je predvidena določba, da se sicer obravnavajo po določbah
zakona o prekrških, vendar pa je omogočeno, da ta zakon
nekatera vprašanja reši drugače. Eno od vprašanj, ki jih ta
zakon rešuje drugače, določa drugi odstavek, ki pravi, da je
v primeru teh prekrškov predlagatelj postopka vedno pristojni
okrožni državni tožilec.
K 2. členu
Nova zakonska ureditev bo povzročila v prehodnem obdobju
nekatere posebne pravne situacije, ki jih je po mnenju predlagatelja mogoče rešiti z določbo 2. in 3. člena tega zakona.
Posebna pravna ureditev je potrebna za prehodno obdobje po
uveljavitvi zakona in sicer glede tekočih postopkov za gospodarske prestopke pred sodišči splošne pristojnosti in glede
gospodarskih prestopkov, ki so bili storjeni pred uveljavitvijo
tega zakona, pa za njih postopek še ni bil uveden. Takšen
model prehoda v novo ureditev zagotavlja na eni strani kontinuiteto oziroma nadaljevanje postopkov za gospodarske prestopke v obliki novih prekrškov, na drugi strani pa konvalidira
doslej opravljena dejanja in odločitve na sodiščih kot dejanja
in odločitve sodnika za prekrške. To bo veljalo za vse še ne
uvedene postopke, tekoče postopke pred sodišči, vendar le
do tiste faze postopka pred sodiščem, ko še ni bila izdana
sodba sodišča prve stopnje. Takšna prvostopna sodba
namreč ne more imeti nadaljevanja v pritožbenem postopku
pred republiškim senatom za prekrške, ker le-ta ne more
presojati odločb sodišča. Za takšen primer je v prvem
odstavku tega člena dodano, da sodišče po uradni dolžnosti
sodbo razveljavi in zadevo pošlje pristojnemu sodniku za
prekrške, da izda novo odločbo. Takšna rešitev je tudi po
vsebini skladna s spremembo gospodarskih prestopkov kot
težjih deliktov v prekrške, saj po uveljavitvi tega zakona ne bi
bila več možna izdaja sodbe, ki bi neko kršitev opredeljevala
kot gospodarski prestopek.

prestopkih v nekaterih primerih ob navedbi pravnega i ^
sklicuje tudi na konkretne člene zakona o kaz ^
postopku, ki od 1.1.1995 ne velja več, zato predlagaki ^
deno sklicevanje ustrezno korigira s predpisovanje^
selne uporabe ustreznih določb novega zakona o kaze ji
postopku. Zakon o gospodarskih prestopkih predM«
}
izredni pravni sredstvi in sicer obnovo postopka in zan ^
varstvo zakonitosti. V primeru vložene zahteve
za
^
postopka v kazenskem postopku odloča 'zven Lsiof»
senat, zato predlagatelj tudi v primeru obnove P' ^
o gospodarskih prestopkih predlaga enako rešitev,
v P' ^
da senat obnovo dovoli, je predvideno, da se za(j?va.uetit>
v obravnavo pristojnemu sodniku za prekrške.
varstvo zakonitosti že po zakonu o sodiščih odloča m
sodišče vendar predlagatelj namesto senata PeterlCf.vj
čanje predlaga senat treh sodnikov. Če senat ugo<<° 'i.
zahteva utemeljena pa sam ne more spremeniti izp0 .^
odločbe, ali če dvomi o odločilnih dejstvih v odločbi,
^
razveljavi in zadevo po predlagani rešitvi odstopi PnS
sodniku za prekrške. Glede izvrševanja sankcij, iz ^
s pravnomočno odločbo v postopku o gospodars'* ^
stopku pa predlagatelj meni, da je potrebno predvto ^
rabo določb zakona o gospodarskih prestopkih "
o izvrševanju kazenskih sankcij. Posebej pa je p°
;e
Ijevem mnenju potrebno določiti, da je za /zvrsev
sankcij pristojno okrožno sodišče, saj zakon o sodis
ne določa.
K 4. členu
ki ^ ^
Ta člen predvideva, da se glede obravnavanja zadev, pf
določbah prejšnjih členov odstopljene v obravnavo s m
za prekrške, v celoti uporabljajo določbe zakona o P
K 5. členu
td
Sprememba gospodarskih prestopkov v prekrške
določene administrativne ukrepe v zvezi s prenoson'
zadev s sodišč na sodnike za prekrške. Tega z zaij ^
mogoče urediti, zato so predvidena posebna navooi
bi jih izdal minister za pravosodje.

K 3. členu

K 6. členu

V/ tem členu predlagatelj opredeljuje prehodno situacijo glede
zadev, ki so bile do uveljavitve tega predloga zakona že
pravnomočno končane, če je bilo na podlagi pravnomočne
odločbe vloženo izredno pravno sredstvo, je predlagano
obravnavanje le-tega po določbah zakona o gospodarskih
prestopkih in pred sodišči, ki jih določa zakon o sodiščih. Ob
tem je potrebno pripomniti, da se zakon o gospodarskih

Posledica predlaganih zakonskih rešitev je seveda P'e
nje uporabe zakona o gospodarskih prestopkih

8

K 7. členu
Pričetek veljavnosti zakona je predviden za naai°~- '0tn
objavi v Uradnem listu RS, saj daljši vacatio legis m P
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ZAKONA
O SPREMEMBAH
LU ZAKONA
O LOKALNI
SAMOUPRAVI, IN DOPOLNIki a 93
2o} *!
Pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
slovn ka
niia „n®".3. P°
K^aiuvnina
urz
' Državnega
zbora Republike Sloveza 29. sejo Državnega zbora
s,opk
»«ik.sr»„%
"
Razlogi za hitri
postopek
Zakona "*v ,em
"llrl da
P°slo
PeK sprejemanja predlaganega
Pravi
'
ie obstoječi zakon o lokalni samoužanj .^ogočal različna tolmačenja in da nekaterih vpranastaio » I?8 samouPrave ni uredil. Zaradi tega so tudi
ve na za
*uPano
četku delovanja občinskih svetov in

fredl

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih teles sodelovala:
- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister,
- dr. Dušan VERBIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije.

QQ zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

'•OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
2ak.
- ol°'°!?ln' sar"oupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
ureditev i JS' št' 45/94 odloča US, 57/94) določa načela za
Ustavi rJ,? u •
samoupravnih skupnosti. Občine so po
sl(u
e sloven e
Pnosti 7 zakon
'i C39. člen) lokalne samoupravne
"iihovih /^k oči Ura
om o ustanovitvi občin ter o določitvi
^'anoviif T i ( dn' list RS, št. 60/94, 69/94) je bilo
'"ah(li.'h /j 147RSobčin.
Na podlagi zakona o lokalnih voliItesecjon"
' št- 72/93' 7/94' 33/94) so bile v decembru
finski ^ravl'?innežulokalne
volitve, na katerih so bili izvoljeni
d*' zakonuPan'' ki so pričeli s svojim delovanjem
n) je ri »
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 - 101.
prevzela od
-ris'°inost11 na področjih,
upravne naloge,
in
za občin
katera vse
so ustanovljena
posa>a i istrs,va
1
Wn6nnalc
|
' ter vse druge z zakonom določene
0r
9ani2jrafa u96ra
oblastvenega značaja iz pristojnosti občin ter
Obf^Q>.
»'S
UDTflVno
annto za
»a območja
nhmnjtia bivših
Klutih občin
nhAin in
in za
-rt*
očie~
P vne enote
16
mesta Ljubljana (102. člen).
?a'®tek
h
av
e, ki sovan
ia občinskih svetov in županov spremljajo
tudi
®j*"ioupra
posledica tega, da v zakonu o lokalni
v r
h Oob' *akon neka|
P
ašanj
ni urejenih ali pa so posamezni
«insk hnedorečeni
- To zlasti ve'ia za razmerja županov
n6
svetov
zdriiji'n županov do odborov sveta, za vpraša;*liučno r>ail i0Sti ,URkcije župana in drugih funkcionarjev.
9ani
8 kov u ravn
«h0rn *acii
i, eno,, ter
P za ih slen
enothinv predstojnikov notranjih
u av v ob* Skem
P°za razmer
' občinski
upravi s člansvetu ter
nih enot
)a občinskih svetov do
"•C|U|
'N Načela zakona
Glai
uti!0ria
ae

Spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi se
predlagajo samo v delih, v katerih je zakon nejasen ali
nedorečen in omogoča različne razlage. Ne posegajo pa
v sam koncept zakona in njegove temeljne vsebinske
rešitve.

zakona
o',^'093
sa

o spremembah in dopolnitvah
n? i noH~i
moupravi je, da se omogoči tekoče in
Dn"1' spremo
^80'0 občinskih svetov in županov. S predlagaSh Vr)ika in^ 9ih na
i bi se tudi olajšala priprava statuta,
Sn Po"^nieni m do ak,ov občinskega sveta in aktov župana.
dw 0r^neni U
P°'njeni členi zakona o lokalni samoupravi
qanri Predlagatelja
ustrezna normativna podlaga za
ka|
bi in rin , nih skupnosti in občinske uprave. Sprenl,ve
Dn Heiaso °',
se predlagajo samo v delih, v katerih je
ali
bi Ses 9aj0 D Sam
nedorečen
konce t in omogoča različne razlage, ne
^e rejitvj
P zakona in njegove temeljne vseS)red'a9ate|
t6fVal Pred/J0 pri PriPravi sprememb in dopolnitev tudi upoređ
9e in
ye
siinP
Pobude s resornih
strokovnihministrstev
posvetov inin izvladnih
občin,
<b. loa«
Posameznih

S sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi - hitri postopek se jasneje določajo
pristojnosti občinskega sveta glede imenovanja in razreševanja enega ali več podžupanov, imenovanja in razreševanja
nadzornega odbora, komisij in odborov občinskega sveta, in
izvolitve predstavnikov občine v sosvet načelnika upravne
enote. Odbori in komisije občinskega sveta so opredeljeni kot
delovna telesa občinskega sveta, ki obravnavajo zadeve iz
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
Prav tako so natančneje opredeljene pristojnosti župana.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem akte Iz pristojnosti občinskega sveta in ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali
izredne seje občinskega sveta ter predlagati obravnavanje
določenih zadev na seji občinskega sveta. Določen je tudi
postopek, če župan zadrži objavo splošnega akta občinskega
sveta, če meni, da je nezakonit. Župan določi sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi. Zakon je določil naloge
podžupana kot pomočnika župana.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi tudi določajo, da ima občinski svet predsednika in po
Vlada Republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri
postopek.
V Državnem zboru je v zakonodajnem postopku
v obravnavi že predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - druga
obravnava, ki sta ga predložila poslanca dr. Ciril
Ribičič in Breda Pečan.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, ki ga predlaga Vlada
Republike Slovenije, bo dodeljen v obravnavo, če
bosta predlagatelja predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- druga obravnava - dr. Ciril Ribičič in Breda
Pečan predlagala na podlagi 180. člena poslovnika Državnega zbora umik predloženega zakona iz
zakonodajnega postopka in bo zbor njun predlog
sprejel oziroma ko bo končan zakonodajni postopek v zvezi s tem zakonom.
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potrebi enega ali več podpredsednikov. Predsednik občinskega sveta sklicuje in vodi seje sveta, pomaga mu sekretar, ki
ga imenuje občinski svet izmed zaposlenih v občinski upravi,
lani občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepoklicno.
Zakon tudi določa, kdaj preneha mandat članu občinskega
sveta, pri čemer je pomembna dopolnitev zakona, ki določa,
da v primeru, če je član občinskega sveta imenovan za podžupana, v tem času opravlja funkcijo člana občinskega sveta
naslednji kandidat z iste liste kandidatov.
Spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi vključujejo tudi spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi, ki sta jih predlagala poslanca državnega zbora Breda
Pečan in dr. Ciril Ribičič - EPA 894 - druga obravnava.

in Sit
v občini, in oseb, ki imajo v občini nepremičnine. '
osebno ime, rojstne podatke ter podatke o nastanitvi
slitvi.«
4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je izražen poseben interes države za
. Mfl
tve in razvoj posameznih območij, lahko Državni z"
nam na teh območjih podeli poseben status.
Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi
zakon.«
5. člen

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Prvi odstavek 27. člena se črta.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o lokalni samoupravi ne bo prišlo do neposrednih finančnih
obremenitev za državni proračun.

6. člen

»ii<
V 28. členu se črtajo besede: »ter po potrebi eden'
občinskih odborov«.

BESEDILO ČLENOV

7. člen
V drugem odstavku 29. člena se spremenijo šesta'
osma, deveta in deseta alinea, tako da se glasijo:

1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
- odločba US, 45/94 - odločba US in 57/94) se 14. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Občina se ustanovi in njeno območje določi z zakonom po
prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev na določenem območju.
Postopek za ustanovitev občin in določitev njihovih območij
ureja poseben zakon.«
2. člen

» - na predlog župana imenuje in razrešuje
podžupanov;
,ef tU
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora
komisij in odborov občinskega sveta;
.
gpi*
- nadzoruje delo župana, podžupana in občins
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosv
100
nika upravne enote;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega P'red , '
kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskeg
odločanje o tem ni pooblaščen župan.«
Doda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
»- imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo
nikov javnih dobrin.«

15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dvoje ali več sosednjih občin se lahko združi v novo občino,
če se za to na referendumu v vsaki občini izreče večina
volivcev, ki so glasovali.
Občina se lahko razdeli na dvoje ali več novih občin, če vsaka
od novih občin izpolnjuje pogoje po tem zakonu in če se za to
na referendumu na območju vsake od novih občin izreče
večina volivcev, ki so glasovali.
Del občine, ki obsega območje naselja ali več sosednjih
naselij, se lahko izloči iz občine in ustanovi kot nova občina,
če se za to na referendumu v tem delu občine odloči večina
volivcev, ki so glasovali, in če preostali del občine tudi izpolnjuje pogoje za novo občino.
Ob pogojih iz prejšnjega odstavka se del občine lahko izloči iz
občine in priključi k sosednji občini, če se za to na referendumu v občini, h kateri se ta del občine želi priključiti, odloči
večina volivcev, ki so glasovali.«
3. člen

Up«1

8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašan)®' ^
imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskeg
. jn od
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisij®
kot svoja delovna telesa. Člane komisije in odbo^j
$
izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi iz"1
občanov.«
9. člen
31. člerfse spremeni tako, da se glasi:
»Komisije in odbori občinskega sveta v okviru sV '|0vf'*
nega področja v skladu s statutom občine in P° s,j o'
občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojn
skega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in P

Doda se nov 21 .a člen, ki se glasi:

10. člen

»Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo
za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne
zahteve statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih
organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
Za potrebe iz prejšnjega odstavka občina na podlagi pisne
zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatkov osebne
podatke oseb, ki imajo stalno ali začasno prebivališče
10

s/

33. člen se spremeni in dopolni, tako da se glasi;
»Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem Prorf£'jz
in zaključni račun proračuna, odloke in druge ^ cf
nosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo
skega sveta.

poročevalec, št. 6

l

an lm
®
niiP1

pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na
i" Opravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinveta ,er
«?l!
predlagati obravnavanje določenih zadev na
*1' občinskega sveta.
^tcfvobi'ki

Za ob avo statuta

'

' odlokov in drugih splošnih

zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če
svetu h 'e0 neustav
®n a" nezakonit, in predlaga občinskemu
iemo mora nn'em Ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
vztra 8 ri sv ®vesti razloge za zadržanje. Če občinski svet
vioji P °ji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko
nn«r Pn U8,avnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnos
" z ustavo in zakonom.
C« <«
odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je
1 pover ena
Mvo n"
i
občini, župan opozori pristojno ministra n
®zakonitost oziroma neprimernost take odločitve.«
33

11. član
členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:
v

članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski
svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
37.b člen
Člani občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, podžupana in člana nadzornega odbora kot tudi ne
z delom v občinski upravi.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni upravi na
delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine «
15. člen
V 42. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Mandatna doba župana traja 4 leta.

Pomaga županu pri njegovem delu in ga nadoodsotnosti ali v primeru zadržanosti.

Glede prenehanja mandata župana veljajo smiselno določbe
37.a člena tega zakona.«

ahko
iaiooV
Pooblasti
podžupana za opravljanje posameznih
s z njegove
pristojnosti.«

16. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:

12. člen
"®nom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
'Čl
lyn^|o°^!nskega sveta, župan in podžupan so občinski

»Funkciji župana in podžupana nista združljivi s funkcijo
članov občinskega sveta in članov nadzornega odbora ter
z delom v občinski upravi kot tudi ne s funkcijami in deli iz
tretjega odstavka 37.b člena tega zakona.
Če je član občinskega sveta izvoljen za župana, mu preneha
mandat člana občinskega sveta.

13. člen
s,avku

NomfS
35. »večina«.
člena se besedi »najmanj polovica«
®s'ita z besedo
Dodaj se
štirje novi odstavki, ki se glasijo:
Pawskl sv®t izmed svojih članov izvoli predsednika, lahko
®nega ali več podpredsednikov občinskega sveta.

Če je član občinskega sveta imenovan za podžupana, v času
opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije člana
občinskega sveta. V tem času opravlja funkcijo člana občinskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. Če
takega kandidata ni, opravlja funkcijo članov občinskega
sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je
imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika
v volilni enoti.«

Sv

etaSednik finskega sveta sklicuje in vodi seje občinskega

17. člen

4o**dnik občinskega
sveta pomaga predsedniku pri
^drian S,idelu
' 9a nadomešča v odsotnosti ali v primeru
n po
*adeve >z njegovega
'
njegovem
pooblastilu
delovnega
področja.opravlja posamezne
finski SVet im
finsko
®nuje sekretarja, ki pomaga predsedniku
0r
sveta pri pr ravi in
9ani>ir 88,rok
'P
vodenju sej ter opravlja in
"i®9ove if0rn °vno in administrativno delo za občinski svet,
Podlanj ? 'sije in odbore. Če sekretar opravlja svoje delo na
"Prav Vne9a razmerja, sklene delovno razmerje v občin-

V 47. členu se v prvem odstavku črtata besedi »oziroma
župan«, beseda »razpišeta« pa se nadomesti z besedo »razpiše«.

^

»Občinsko upravo vodi tajnik, ki ga imenuje župan.«

n

14. člen

18. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"®nom se dodata dva nova člena, ki se glasita:

19. člen

č

'anu 0h*.
'
»37.a člen
* i,„l llnske
Vol ga sveta preneha mandat:
" te poc,
'lno pravico,
tra
>a ie !
jno nezmožen za opravljanje funkcije,
' Pora ® Pravnomočno
sodbo obsojen na nepogojno kazen
J? 69 v'troh 0 od šest mesecev,
m
'' deinVnosti,
esecih
potrditvismandata
preneha
opravSvetj
ki ni po
združljiva
funkcijo ne
člana
občinskega
funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
"° stopj
'° Clana občinskega sveta,
d

Unkci

50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik občinske uprave.«
20. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.«

državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi
meščajo državni organi v mejah svojih pristojnosti.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene loMjJ
zadeve iz 21. in 22. člena tega zakona veljajo od 1/1"j,
dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojim' P
pisi nadomeščajo organi občin.

»O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Z zakoni in drugimi državnimi predpisi določene Prist0JgJil
organov prejšnjih občin za urejanje in izvrševanje za^
državne pristojnosti ne preidejo na organe novih obč"1"

21. člen
Prvi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina se ustanovi z zakonom na podlagi odločitve občinskih svetov. O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede
referendum. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino je na
referendumu sprejeta, če se za to odloči večina volivcev, ki so
glasovali.«

25. člen
V prvem odstavku 100. člena se besede »v šestih mesec^J
prevzemu funkcij po prejšnjem členu« nadomestijo zDe
dami »do 30. septembra 1995«.
26. člen

22. člen

Za 100. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita-

95., 96., 97. in 98. člen se črtajo.

»100.a člen

23. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski sveti, izvoljeni na prvih volitvah, sprejmejo statute
občin do 31. marca 1995.
V enem mesecu po sprejemu statuta občine občinski svet
sprejme poslovnik o svojem delu ter akt o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave. Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po
sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave.«
24. člen
Doda se nov 99.a člen, ki se glasi:
»Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve
iz državne pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94), veljajo od 1/1-1995 dalje kot

Dokler se občine ne dogovorijo o izvrševanju ustanovit®'.^
pravic do javnih zavodov in javnih podjetij, ustanovljeni
območje več občin, izvršujejo ustanoviteljske pravic® ^
občine, v kateri je sedež javnega zavoda oziroma J
podjetja.
100.b člen

t^|(J
Za tajnika občinske uprave in druge zaposlene v 0 „j
upravi, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in P $
ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se c1 jj
delovno mesto tajnika občinske uprave določi koli3 |£
določitev osnovne plače največ v višini, ki ne doseg
nika delovnega mesta načelnika upravne enote.«
27. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne'"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

K 1. In 2. členu:
Sprememba 14. člena v skladu z ustavo določa, da se občina
ustanovi in njeno območje določi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na
določenem območju. Postopek za ustanovitev občin in določitev njihovih območij bo urejal poseben zakon, ki bo nadomestil zakon o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list •
RS, št. 5/94). Spremenjeni 15. člen zakona o lokalni samoupravi jasneje določa primere teritorialnih sprememb občin in
določa, da se te spremembe lahko opravijo, če se na referendumu izreče zanje večina volivcev, ki so glasovali.
K 3. členu:
V novem 21.a členu so opredeljene pristojnosti občine v zvezi
z zbiranjem statističnih in osebnih podatkov prebivalcev za
potrebe občine.
K 4. In 5. členu:
Sprememba 26. člena se predlaga glede na to, da je Vlada RS
pripravila za prvo obravnavo predlog zakona o spodbujanju
regionalnega razvoja, ki uveljavlja celovito oblikovanje in
vodenje regionalne politike ter uvaja merila za določanje
območij s posebnimi razvojnimi problemi, med katerimi
določa razvojno šibka, razvojno nestabilna in obmejna
območja. Za ta območja država že namenja posebna sredstva
12

za spodbujanje razvoja v okviru posameznih resor/e*
dodeljevanje bo po navedenem predlogu zakona ^ 0
vladni Svet za regionalni razvoj. Tako določena ' ^
s posebnimi razvojnimi problemi vključujejo večji "0ehrf]ef'
čij, ki bi po strokovnih merilih sodila med gorska,
' jjrf
narodnostno mešana, ekološko degradirana in razv0„M^
območja. Takšne ugotovitve izhajajo iz priprav s>( ^
podlag za spremembo zakona o spodbujanju razvoj'
grafsko ogroženih območij, v okviru katere smo an
*f
različne kazalce, ki ponazarjajo nekatere od predvna
terijev za določanje posebnih statusov občin. UgotaW ,0\t
bi ob upoštevanju navedenih kriterijev lahko skora\atusSi
območje države razdelili v območja s posebnimre
Tako bi z uveljavitvijo 10 km obmejnega pasu °p ^,g^;
del ozemlja Slovenije kot obmejno območje, z
gorskih območij dodali še preostali del ozemlja alp'.predalpskega sveta, z ekološko degradiranimi obm° L^Pi
čili nekatera stara industrijska območja kot tud*. prt
s področja rudarstva in proizvodnje električne ener9'>oy IS'
stali del pa bi prav gotovo lahko uvrstili med der"
ogrožena ali razvojno šibka ter mestne občine.

\
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Črtanje prvega odstavka 27. člena se predlaga
občina s posebnim statusom ne more poleg fun^
< i
opravljati še drugih funkcij. Tako kot vsaka druga o"
d>' (
ie 2)
tudi občina s posebnim statusom opravljala le lokali
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Ms/o/3

pomena v
izvirni pristojnosti
bodo nan

''

in zadeve iz državne
i° prenesene po predhodnem

'30 />i'8qiU Se *of or9an' občine črtajo občinski odbori. Ti so
svefa l členu
opredeljeni kot izvršilni organi občinskega
svet0_ 1' v skladu 2 delitvijo pristojnosti med občinskim
Pred/an"a1 panom- Zato se v 8. in 9. členu predloga zakona
in sJr l°'udi ustrezne spremembe 30. in 31. člena zakona,
kot °la delovna
■ da občinski
telesa svet ustanavlja komisije in odbore
J^'enu;
v dru
osma Hnu6 se
9em odstavku spremenijo šesta, sedma,
3 in deseta
o gosno* 'sl<
alinea. Doda se nova enajsta alinea
Poglav?
ih javnih službah, ki govori v svojem tretjem
varstvu
do/fna, ? novi,i
uporabnikov javnih dobrin, je občina
Obiinat ta avl a tel° za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
terskih %! " i navedeno telo za posamezno ali več gospodo
obvezno telo za varstvo uporabnikov, ki
D ■■ kot
y°sPoda p.omslu
')e /n predloge v zvezi z izvajanjem lokalnih
ne/Sg nnri
*b. Sestavo, delovno področje ter podrobSl n rav ce
akto°~on
°
' ' ustanovitvi.
P ' tehŠesta
teles alinea
določa29.
občina
posebnjihovi
členasdoloča,
lobčinskl svet vo1
"sprem —
'razrešuje enega ali Več podžupanov.
Prmoo eIrtb
° teste alinee pa je določeno, da občinski svet na
nov. A/a; 9pana imenuje in razrešuje enega ali več podžupa29. e/e.° ® Podžupana določa novi 33.a člen. Sedma alinea
°6<W? določa,
da občinski svet voli in razrešuje člane
od
(lsne nJl
azor t>orov. Sprememba sedme alinee dodaja še
0$mg g.
nega odbora ter člane komisij občinskega sveta.
9
°<ftorotf / ^pana
' člena določa, da občinski svet nadzoruje delo
">e#jj6a osme
' podžupana in občinske uprave. Sprejeta f °
alinee precizira nadzorno funkcijo občinskega
3
tona in t,* očinski svet nadzoruje delo župana, podžuttega °°cinske uprave glede izvrševanja odločitev občin% rrine Deveta alinea 29. člena določa, da občinski svet
16
Pristojnu?
* 'menovanju predstojnikov republiških organov,
(
lenu d"*a občino. Glede na to, da že zakon o upravi v 36.
a da
"tilnik* Upravne
'
občinski svet daje mnenje k imenovanju
Sa
">°<Jnr
enote, je taka določba v zakonu o lokalni
SVef
v ne
,^U,e
' Potrebna.
potrebno pa je določiti, da občinski
a
in razre
"S]>et&olnika U ravne
&uje predstavnike občine v sosvetu
odio* P
enote. Deseta alinea določa, da občinski
Spremen0? 0 Pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin.
0) Pridobit
rt"3 desete
d&Sfcta a,
o//naa
no določa,
W/-»//-»/*a da
Wa občinski
nhi*i'ncti svet
citat odloča
nHIn/a
'nee pa
ln
'"toni
oh*
odtujitvi
občinskega
premoženja,
kolikor
s sta0
al z
tern ni
' odlokom občinskega sveta za odločanje
aa
ot3la
ščen župan. Predlagana nova enajsta alinea
tf i iz i?
°/oia J člena zakona o gospodarskih javnih službah, ki
re u
"arsfvo if P bHka in lokalne skupnosti ustanovijo telesa za
, B(ls
" tavnikovbn'l<OV 'avn'h dobrin, sestavljena iz njihovih
Sprejjje®- členu:
80
hmisn
?0Odhnri
' člena zakona
lokalnirth/^incltana
samoupravicvata
določa,
da
^Jlhr\
i._ . ' M
I nun ao telesa
talaca
in H
odbori rio
delovna
občinskega sveta
daa
a
8 menu e
i ' in d '
i občinski svet izmed članov občinskega
f^isije
občanov. Spremenjeni 31. člen določa, da
odt>or
to°iriost
' občinskega sveta obravnavajo zadeve iz
"/a in Predloge.
?^'ns^e9a sveta in dajejo občinskemu svetu
£'0.
7eo/, členu:
^Tul^Premembe in dopolnitve 33. člena precizirajo
na v odnosu do občinskega sveta.
°0;
dru
>/co
>!!'
Qi odstavek 33. člena konkretizira predlagalno
u
SSt;
tra * Pana
a
"ror-■
«
T. v sprejem
nWlSt~:čun' Zdklillfini
>,
Zupan
predlaga
občinskemu
raA..r>
rs*4lrxls* svetu
i rs
i-w
nv
>noJakl'učni račun proračuna, odloke in druge akte iz
r 'oo°bčine.
Novi
tretji
in
četrti
odstavek
določata
a
foravijg
> da se udeležuje sej občinskega sveta, na njih
redla a sklic
te °braVnava
9
redne ali izredne seje sveta, predskrbi n nje določenih zadev na seji občinskega sveta
objavo splošnih aktov občin.
Spe„
0s
°«anj£Stave,<33 člena povzema in dopolnjuje besedilo
četrtega in petega odstavka. V njem je določen

postopek za ravnanje župana in občinskega sveta v primeru,
kadar župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta,
če meni, da je ta neustaven ali nezakonit. Župan v takem
primeru predlaga občinskemu svetu, da o zadržanem aktu
ponovno odloči na prvi naslednji seji. Če občinski svet ne
spremeni akta, župan po objavi tega akta vloži pri ustavnem
sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in
zakonom.
K 11. členu:
Novi 33.a člen določa, da podžupan pomaga županu pri
njegovem delu in ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru
zadržanosti. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje
posameznih nalog iz njegove pristojnosti.
K 12. členu:
S predlagano določbo se opredeljuje status funkcionarjev
v občini. Ta status naj bi imeli le člani občinskega sveta,
župan in podžupan.
K 13. členu:
Dodani novi štirje odstavki k 35. členu določajo, da občinski
svet izmed svojih članov izvoli predsednika in po potrebi
enega ali več podpredsednikov. Predsednik občinskega sveta
sklicuje in vodi sejo občinskega sveta, pomagata pa mu
podpredsednik občinskega sveta in sekretar občinskega
sveta. Predsednik občinskega sveta je kot predsedujoči
občinskega sveta prvi med enakimi in nima nobenih posebnih
pravic in pristojnosti.
K 14. členu:
Za 37. členom se dodata dva nova člena. 37.a člen določa
primere, ko članu občinskega sveta preneha mandat. 37.b
člen pa določa, da člani občinskega sveta opravljajo svoje
funkcije nepoklicno. Drugi in tretji odstavek tega člena določajo, katere funkcije so nezdružljive s funkcijo člana občinskega sveta. Člani občinskega sveta ne morejo biti župan,
podžupan, člani nadzornega odbora in zaposleni v občinski
upravi, načelnik upravne enote, vodje notranjih organizacijskih enot upravne enote državne uprave in ne delavci
v državni upravi, ki imajo pooblastila za opravljanje nalog
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občin.
K 15. In 16. členu:
V 42. členu sta dodana dva nova odstavka, ki določata trajanje
mandatne dobe župana ter prenehanje mandata župana.
Spremenjeni 43. člen prinaša rešitev primera, ko je član
občinskega sveta izvoljen za župana ali imenovan za podžupana. Članu občinskega sveta, ki je izvoljen za župana, preneha mandat člana občinskega sveta. Če je bil izvoljen za
člana občinskega sveta na proporcionalnih volitvah, ga po 31.
členu zakona o lokalnih volitvah nadomesti naslednji kandidat z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni ali pa če je
bil izvoljen na večinskih volitvah, se opravijo nadomestne
volitve. Drugačna ureditev pa je predvidena za primer, če je
član občinskega sveta imenovan za podžupana. Ta v času
opravljanja funkcije podžupana ne more opravljati funkcije
člana občinskega sveta. V tem času opravlja funkcijo člana
občinskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov.
K 17. členu:
V 47. členu je predvideno, da svetovalni referendum v občini
lahko razpišeta občinski svet oziroma župan. Glede na to, da
se svetovalni referendum lahko razpiše o posameznih vprašanjih posebnega pomena iz občinske pristojnosti, taka vprašanja pa so v pristojnosti občinskega sveta, je potrebno pristojnost za razpis svetovalnega referenduma omejiti le na občinski svet, župan pa lahko občinskemu svetu predlaga razpis
takega referenduma.
K 18. členu:
V 49. členu je predvideno, da občinsko upravo praviloma vodi
župan, lahko pa jo vodi tajnik, ki ga imenuje občinski svet na
predlog župana. Glede na položaj župana in potrebo, da
občinsko upravo vodi strokovno usposobljena oseba, se
predlaga sprememba te ureditve, in sicer tako, da župan

poročevalec, št. 6

13

usmerja in nadzoruje delo občinske uprave, občinsko upravo
pa vodi tajnik, ki ga imenuje župan. Ta sprememba omogoča
tudi ureditev pristojnosti za odločanje v upravnih zadevah iz
občinske pristojnosti na prvi in drugi stopnji, ki je urejena
v 19. členu predloga zakona tako, da na prvi stopnji odloča
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
K 19. členu:
V 50. členu je določeno, da občinski svet določa načrt delovnih mest v občinski upravi na predlog župana. Po predlagani
spremembi naj bi sistemizacijo delovnih mest v občinski
upravi določil župan na podlagi akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga po 49. členu zakona
sprejme občinski svet na predlog župana. Župan naj bi tudi
odločal o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi, lahko pa bi za to pooblastil tudi
tajnika.
K 20. členu:
V spremenjenem in dopolnjenem 67. členu je urejena pristojnost občinskih organov za odločanje o upravnih stvareh iz
občinske pristojnosti v skladu s spremenjenim 49. členom, ki
ureja položaj župana in občinske uprave. O upravnih stvareh
iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska
uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za posamezne pri-,
mere z zakonom drugače določeno. Pristojnost za odločanje
o upravnih stvareh iz prenesene na državne pristojnosti je
urejena v 68. členu.
K 21. členu:
Spremenjeni prvi odstavek 73. člena določa, da se o odločitvi
občinskega sveta o vključitvi občine v pokrajino lahko izvede
referendum in da je odločitev o vključitvi občine v pokrajino
sprejeta, če se za to odloči večina volivcev, ki so glasovali.
K 22. členu:
Črtanje 95., 96., 97. in 98. člena se predlaga zato, ker so
vprašanja, povezana z ustanovitvijo novih občin, drugače
urejena z drugimi zakoni - z zakonom o referendumu za
ustanovitev občin, z zakonom o lokalnih volitvah in z zakonom o financiranju občin. Črtanje 97. člena se predlaga zato,
ker gre za vprašanje, ki ga naj reši statut mestne občine (18.
člen zakona).

K 23. členu:
molita
Sprememba 99. člena je potrebna zato, ker so roki za k* u
in konstituiranje prvih občinskih svetov določeni v za
o lokalnih volitvah, roke za sprejem statuta in drugin * u
potrebnih za funkcioniranje občinskih organov,
Jt" «
potrebno določiti drugače, tako da se bodo ti akti sr
postopno, in sicer statut do 31. marca 1995, poslovnik
skega sveta in akt o organizaciji in delovnem področju v.te.
ske uprave v enem mesecu po sprejemu statuta teraiki
^
mizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem meshx;nStit
sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju od
uprave.
K 24. členu:
:e jn
Novi 99.a člen ureja veljavnost in pristojnost zaizv1(8,6
^. .Ijsc
nadomeščanje predpisov prejšnjih občin v delih, s
L p/iurejene zadeve iz državne pristojnosti, ter veljavnost i
stojnost za izvrševanje in nadomeščanje predpisov P l,^f
občin v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve. * ^
jasnosti tudi določa, da z zakoni in drugimi državnimi
p' £ j(l
določene pristojnosti organov prejšnjih občin za urf£j„ rJ
izvrševanje zadev iz državne pristojnosti ne
organe novih občin.
K 25. členu:
t
K skladu s spremembo 99. člena glede rokov za s'
statuta in drugih aktov, potrebnih za funkcioniranjeern
o<9 ^
občin, je potrebno precizirati tudi rok za ureditev p'
skih razmerij v 100. členu.
K 26. členu:
^ lil
Da bi se zagotovilo nemoteno delovanje javnih Dc i>
javnih podjetij, ustanovljenih za območja več ° 'rjji
v novem 100. a členu začasno, dokler se občine ne d°9°,t
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, urejeno izvršeVBV
V«"®
pravic tako, da te pravice izvršujejo organi občine na
katere je sedež javnega zavoda oziroma javnega pool'
■ .muti'
Novi 100. b člen določa, na podlagi katerih predpisov s Iei
položaj in pravice funkcionarjev v lokalnih skupnom
delovna razmerja zaposlenih v občinski upravi.

Besedilo členov, ki se spreminjajo

Pred združitvijo ali razdelitvijo občin mora vsaka obfi'na 'Z
lati premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco.

14. člen:
»Pred določitvijo območja občine se z referendumom ugotovi
volja polnoletnih prebivalcev določenih krajevnih skupnosti
oziroma naselij o vključitvi v določeno občino.

Združevanje ali razdelitev občin z zakonom potrdi 0^
zbor.«

Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k drugi občini,
če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev dela
občine, ki se želi izločiti in večina prebivalcev občine, h kateri
se ta del občine želi priključiti. Takšno odločitev z zakonom
potrdi Državni zbor.
Kadar se posamezno naselje želi izločiti iz občine in se priključi k drugi občini, se referendum izvede v naselju.«
15. člen:
»Dvoje ali več občin se lahko združi v eno občino, če se na
referendumu izreče za združitev večina polnoletnih prebivalcev vsake občine.
Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če je vsaka od
novih občin sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev.
Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če se je na
referendumu večina polnoletnih prebivalcev v posameznem
delu občine odločila za predlagano delitev.
Naselje ali več naselij občine se lahko ustanovi kot nova
občina, če se na referendumu za to odloči večina prebivalcev
naselja ali več naselij in če preostali del občine tudi izpolnjuje
pogoje za novo občino.
14

26. člen
..gV, lCifl
»Kadar je izražen poseben interes države za ohra!?ios
'
razvoj posameznih območij - gorska, obmejna, naro«01n
mešana, ekološko degradirana in razvojno šibka ob<^ L
lahko z zakonom občinam na teh območjih podeli p°
status.
Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi zakon-"
Prvi odstavek 27. člana:
»Občine s posebnim statusom opravljajo poleg funkfl)i o#*
tudi druge funkcije, določene z zakonom.«
28. člen:
dg0il'
»Organi občine so občinski svet, župan ter po potrebi e
več občinskih odborov in nadzorni odbor.«
DrugI odstavek 29. člena:
»V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
- sprejema statut občine;
- sprejema odloke in druge občinske akte;
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občin®' 1
- sprejema občinski proračun in zaključni račun; . .(j t
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojno
občino;
- voli in razrešuje enega ali več podžupanov;
- voli in razrešuje člane občinskih odborov;
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,p^0ruie delo odborov, župana, podžupana in občinske
Jajf,mnenie k imenovanju predstojniku republiških orga0dniSt°inihZaObČinO;
- odu? 0 Pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin;
° drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut
J'len:
''nski svet lahko ustanovi občinski odbor.
n
tlan/M
anov ?^' skega odbora izvoli občinski svet izmed svojih
'n občanov.

ttdevo^' sve
' 'a^ko poveri občinskemu odboru posamezne
ijjnsvoje pristojnosti. Odločitev o tem sprejme svet
l' sko večino navzočih članov.«
n:

l'0bč*
^lioa5' S?or *ot izvršilni organ občinskega sveta lahko:^jnosti-°
svetu sprejem odločitve iz njegove priu e in
-tia^o[ i
usmerja delo občinske uprave;
s
6 clelovar
Preiom
<je občinskih javnih služb;
' ma Pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti.«
u

Pan

Predstavlja in zastopa občino.
►"Pan.
" Skrhi ln
■
% k -i"' odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
"Očinskih odborov.
finski s Vet a 2bor
ige D , '.'
občanov lahko odloči, da bo določene
pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.
acl
Na stoti?
ve,a ?; ržati izvajanje nezakonite odločitve občinali občinskega odbora.
aVesti raz
^ Odstavk
'°9e zakizadržanje
v*a na seji organa,
je sprejelodločitve
odločitev.iz prejš82
sve,a
odbora
nanaša
zadevo, kiprije
ain *akon
>Jn"0 min?^ poveroziroma
iena občini,
mora
župannaopozoriti
istrstvo na nezakonitost oziroma neDrimernost
d|i
° očitve

ftn*
svet c»\ e ■ema
C Vzočjh clan
*i
'
odločitve na svoji seji z večino glana
°tih na;
Svet lahko
veljavno sklepa, če je na seji
imanj °v.
polovica
članov.«

42. člen:
»Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.«
43. člen:
»Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski
svet izreče nezaupnico občinskemu odboru. Nezaupnico
lahko izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov
sveta izvoli nov odbor.«
Prvi odstavek 47. člena:
»Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena iz
občinske pristojnosti, da se ugotovi volja občanov.«
Drugi in tretji odstavek 49. člena:
»Občinsko upravo praviloma vodi župan.
Občinsko upravo lahko vodi tajnik, ki ga imenuje občinski
svet na predlog župana.«
50. člen:
»Občinski svet določa načrt delovnih mest v občinski upravi
na predlog župana.
Položaj zaposlenih v občinski upravi ureja zakon.«
67. člen:
»Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
prenesene pristojnosti, lastne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil.
Posamični akti organov občine in nosilcev javnih pooblastil
morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.«
Prvi odstavek 73. člena:
»Pokrajina se ustanovi z zakonom na podlagi odločitve občinskih svetov. O odločitvi občinskega sveta se v občini izvede
referendum.«
99. člen:
»Nove občine morajo v treh mesecih po uveljavitvi zakona iz
prejšnjega člena izvoliti občinski oziroma mestni svet. Ta
pripravi in sprejme statut in druge akte potrebne za prevzem
funkcij po tem zakonu v treh mesecih po konstituiranju sveta.
Za volitve in sklice prvih sej občinskih oziroma mestnih svetov
se uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah.«
Prvi odstavek 100. člena:
»Občinski sveti morajo v šestih mesecih po prevzemu funkcij
po prejšnjem členu urediti medsebojna premoženjskopravna
razmerja.«

■'< 88loo
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Predlog zakona o VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
- EPA 131 - TRETJA OBRAVNAVA
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve

PREVODNIŠKIH VEZIJ,

V prilogi pošiljamo za tretjo obravnavo celovito besedilo

ki smo ga pripravili v skladu s sklepom Državnega
z dne 30. 1. 1995, na podlagi prvega odstavka 195- cie
poslovnika Državnega zbora.

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POL-

Predlog zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij
1. člen

5. člen

S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografije
polprevodniških vezij.
2. člen
Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske
funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota
iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od
katerih je vsaj eden aktiven element.
Topografija polprevodniškega vezja (v nadaljevanju: topografija) je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih
slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri
čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na to, na kakšen način je ta
razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na
kakšen drug način.
Gospodarsko izkoriščanje topografije pomeni proizvodnjo,
prodajo, najemanje, leasing ali druge oblike pridobitne dejavnosti, katere predmet je neposredno topografija ali polprevodniško vezje, izdelano na podlagi zadevne topografije.
3. člen
Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvarjalcu.
Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno.
Kadar je topografija ustvarjena v delovnem razmerju ali na
podlagi naročila, pripada pravica do varstva delodajalcu oziroma naročniku, razen če s pogodbo o zaposlitvi oziroma
o naročilu ni drugače določeno.
Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega
člena so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ter gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem
na ozemlju Republike Slovenije.
Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega
člena so lahko tudi fizične osebe, ki niso državljani Republike
Slovenije in nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji
oziroma tuje gospodarske družbe in druge tuje pravne osebe,
če to izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij ali uporabe
načela vzajemnosti.
4. člen
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad) vodi upravni postopek za registracijo
topografije, vodi register zavarovanih topografij in druge
upravne zadeve, ki se nanašajo na pridobitev varstva topografije.
Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni
pritožbe, dopusten pa je upravni spor.
Register iz prvega odstavka tega člena je javen.
16

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna.
iln«'
Topografija je izvirna, če je rezultat lastnega ustvarj?5
napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsakoo
rabe v industriji.
ki ^
Kadar je topografija sestavljena iz posameznih delov. ^
znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kombinati ^
delov, če kombinacija izpolnjuje pogoje izvirnosti iz 0' *
odstavka tega člena.
6. člen
Nosilec zavarovane topografije pridobi izključne P ,jai
gospodarskega izkoriščanja, vključno s pravico, da a°
prepove naslednja dejanja:
Kitili'
- reprodukcijo topografije na kakršenkoli način aliv K
koli obliki;
• u
- uvoz, prodajo ali kakršnokoli drugo obliko dajanja v v
topografije ali polprevodniškega vezja z zadevno t°P°» ^jl
kakor tudi izdelkov, v katere je vgrajeno polprevodnik
z zadevno topografijo.
Izključne pravice iz prejšnjega odstavka obsegajo le
fijo kot takšno in se ne nanašajo na koncept, postopek
in tehniko njene upodobitve.
7. člen
Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register toP^V
1
oravice začnejo
začnein valiati
nd nasleo'
Izključne pravice
veljati s nrvim
prvim od
nasi '
tumov
- datum vložitve prijave po 9. členu tega zakona, ali
- datum, ko je bila zadevna topografija prvič gospod
izkoriščena kjerkoli na svetu.
Izključne pravice prenehajo veljati po preteku P
naslednjih obdobij:
1101
- ob koncu koledarskega leta, v katerem preteče d03®,,^
datuma, ko se je topografija začela prvič gospodarsko
čati kjerkoli na svetu, ali
le'
- ob koncu koledarskega leta po preteku desetih
datuma, ko je bila vložena pravilna prijava.
,vico.
V času, ko je topografija zavarovana, ima nosilec Pra'
zadevno polprevodniško vezje označuje s črko T.
A
Izključne pravice prenehajo pred potekom roka
'
odstavka tega člena, če niso plačane pristojbine a'
nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove• „ vpren<
Ne glede na prvi odstavek tega člena izključne pravic®
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foKienaPetna
's,ih letih 0(1 dneva, ko i® bila topografija upo' vendar ni bila gospodarsko izkoriščena.
8. člen
Pri'av mo če
začetka
9° vložiti po preteku dveh let od datuma
prvega gospodarskega izkoriščanja topografije.
9. člen
ostilOpoL __
za vdpis rev 9ls,racilo topografije se začne z vložitvijo zahregister, kateri so priložene vse predpisane
(v nadaljnjem besedilu: prijava).

p

1

^ora vsebovati naslednje sestavine:

"8'no

Prijavitelja. ime ustvarjalca, državljanstvo in
bivališče ali sedež prijavitelja,
slikovne \tyn ce
^Poredja
zadevne topografije z navedbo njihovega
Vod

Znači nos,
nSaa
'
i elektronske funkcije ali funkcij polprey
vezja, izdelanega po zavarovani topografiji,

49

13. člen
Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove
nadaljnje kršenje.
Tisti, ki krši varstvo zavarovane topografije, je odgovoren za
škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode.
Za kršitev pravic, zavarovanih s tem zakonom, se ne šteje:
- reproduciranje zavarovane topografije za nepridobitne
namene, ali
- reproduciranje zavarovane topografije z namenom, da se
analizira ali ovrednoti njen koncept, postopki, sistemi in tehnike, ki so vsebovani v topografiji, ter za potrebe izobraževanja ali raziskovanja, ali
- gospodarsko izkoriščanje topografije, ki je sicer nastala na
podlagi analiz in evaluacije zavarovane topografije, vendar je
nova topografija izvirna in rezultat lastnega ustvarjalnega
napora in ni znana iz vsakdanje rabe v industriji polprevodnikov.

je b°ai^Vo 0 da,umu začetka gospodarskega izkoriščanja,
,
°P°grafija gospodarsko že izkoriščena.
~6n° Prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topografijo.

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za
pravnega naslednika osebe iz prvega odstavka tega člena.

S<0 en za
"'ta DreH^'
'
znanost in tehnologijo, izda podrobP edp
'se o vsebini prijave.

Osebi, ki gospodarsko izkorišča polprevodniško vezje z zavarovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre
za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodarskega izkoriščanja takšnega polprevodniškega vezja.

y

10. člen
re strac

^'^ujeic^n
. 9'
ij°
ju pristojbine.

vzdrževanje varstva topografije

Viii

°a pristopn6 S'oven'ie izda predpis, s katerim se določi
' iz prejšnjega odstavka.

11. člen
Si
4l n
pri ava
L ?n ®u tena jfuonai
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
i ie Dn„„
vpis v register
Pogojev, sezazahteva
za vpistopografij.
zavrne. Ce prijava ne
S»[Wjava
da v r
izpoln
kuiS"
°ku dveh'n° S6cev
jujeravi
Pogoje, Urad pozove prijavitelja,
pravi
secev od
tart
tenih
'r'"f
drt^ičenihr
f
P
ugotovljene pomanjkljivosti.
al
v odpravi
^'jSati
§Qja. °9°
-o-' sme
WMW wnw
tamoru prijavitelja
(ji i javi IVI ja ta
la I Ul\
liiJ
iSati i«,
Urad na zahtevo
"»osti,.
za
tri
m«.«
_i rok
...
v
določn mesece- ^e prijavitelj ne odpravi pomanjkH
enem
roku,
se
šteje,
da
je
prijava
umaknjena.
Pr iav
' a, ki
1*4, j^Polnjuje vse pogoje, se vpiše v register topografij,
se
p0<fa,
'zda listina o vpisu.
njl
ki o iVpisu se
objavijo v uradnem glasilu Urada.
12. člen
' ničen, če se ugotovi:
'dat, Po r
9 afija ni izvirna, ali
Pri
iave
^
e ni vložila upravičena fizična ali pravna oseba, ali
! 6

'6ria alPji» oVa.y'°^ena po preteku roka iz petega odstavka 7.
člena, ali
°vni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije.
^r»S0(,
^ču
n

fizična
oseba lahko vloži
U
tovitev nićnosti iz

i8rn od^a ®°

n

tožbo pri pristojrazlogov navedenih

U

°moe na s

°dba se objavi v uradnem glasilu Urada.

14. člen

Nosilec zavarovane topografije lahko pisno zahteva od osebe
iz prejšnjega odstavka nadomestilo za gospodarsko izkoriščanje zavarovane topografije, ki je odvisno od obsega njenega gospodarskega izkoriščanja. Nadomestilo se sme zahtevati od datuma, ko se oseba iz prejšnjega odstavka seznani
oziroma bi ji moralo biti znano, da je topografija zavarovana.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka določita nosilec zavarovane topografije in oseba iz prvega odstavka tega člena sporazumno. Če sporazuma ne dosežeta, odmeri plačilo pristojno sodišče.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za
pravnega naslednika te osebe.
Pravica do gospodarskega izkoriščanja iz prvega odstavka
tega člena je omejena na uvoz, prodajo ali distribucijo izdelkov polprevodniških vezij ali drugih izdelkov, ki vsebujejo
zadevno topografijo in se ta pravica uporablja za topografijo
ali izdelke, ki so bili na razpolago, ko je bila zahteva iz
drugega odstavka tega člena sprejeta.
15. člen
Pravice iz druge alinee prvega odstavka 6. člena tega zakona
so izčrpane, ko je zavarovana topografija ali polprevodniško
vezje dano na trg s strani nosilca zavarovane topografije
oziroma z njegovim soglasjem.
16. člen
Po tem zakonu se registrirajo le topografije, ki so bile ustvarjene po dnevu, ko je ta zakon začel veljati.
17. člen
V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe
tretjega odstavka 5. člena (zastopanje tujcev), prvega
odstavka 7. člena (tajnost prijav), tretjega odstavka 44. člena
(potrdilo o prejemu prijave), drugega in tretjega odstavka 65.
člena (vpisovanje podatkov in sprememb v register), 88. in 89.
člena (ničnost pravic), 97. člena (roki za vložitev tožbe zaradi
kršitve pravic), 106. in 107. člena (prenos pravic), 108., 110. in
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111. člena (licenca) in 119. člena (zastopanje) zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93).
18. člen

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

Predpisi iz 9. in 10. člena tega zakona se izdajo najkasneje
v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve zakona.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 28. seji dne 30. 1. 1995 ob drugi obravnavi
predloga zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij
sprejel sklep, da naj predlog zakona za tretjo obravnavo za 30.
sejo Državnega zbora pripravi Sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve in ga popravi z vidika pravno-tehnične obdelave, ne da bi vplival na koncept in vsebino predloženih
rešitev.
V skladu s tem sklepom Državnega zbora je Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve pripravil za tretjo obravnavo
predloga zakona celovito besedilo predloga zakona v smislu
prvega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora.

18

Pri tem je upoštevan v drugi obravnavi sprejeti amandmB "1'
v naslovu predloga zakona beseda -polvodniških" nado
čena z besedo »polprevodniških«, ta sprememba pa ie uy,
števana tudi v besedilu predloga zakona. Opuščeni so nt*„.
pri členih predloga zakona in Ji. člen predloga zakona, r
ženega v drugo obravnavo, je razdeljen na dva člena,raV
česar so vsi naslednji členi ustrezno preštevilčeni. P .,.e
so opravljene še nekatere druge manjše pravno re ž
izboljšave, potrebne zaradi uskladitve besedila P L
zakona z običajnimi nomotehničnimi pravili - kar pa ne i?
na koncept in vsebino predloženih materialnih rešitev.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
J POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI IN ODPISANI
£5[spevki štejejo za plačane - epa 523 - tretja obravnava
p

pnosla,anca Tone Peršak in Danica Simšič
planska skuoina

ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE,

Na
1
jt
9- člena zakona o poslancih (Uradni List RS,
,er rve a
OimnH avkom
P 195i
9 odstavka 174. člena v povezavi z dru(llrart i
člena poslovnika Državnega zbora RS
,re
tjo obrSt RS' št' 40/93' P°dP'sana poslanca vlagava za

ki Vam ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati Vam v skladu s 176. členom poslovnika sporočava,
da bova pri delu delovnih teles in državnega zbora Republike Slovenije v imenu poslanske skupine sodelovala:
Tone PERŠAK, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.

7A^?AGOZaPOGOJIH,
KONA o spremembah
in dopolnitvah
POD KATERIMI
SE KMETOM

zakona 0

krnet

spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se
zmanjšani in odpisani prispevki štejejo za plačane

Sp

L0ŠNE določbe

odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke na
podlagi podatkov o ocenjeni škodi.
1. člen

Č*onu

0

P°gojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali
s
s e
" e za' P vki
štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/
,r1
i 1 Klki se glasita:
, 9'm odstavkom 1. člena dodata nov tretji in

al od sane
'"Validskc>nezauq
' r0van
P' je Slovenije
prispevke Zavodu
za pokojninsko
in
orw
(v nadaljevanju:
Zavod)
ika Slovenija iz državnega proračuna.
Ob,
!
S Z re
°4ega
!jt P iSnjega
odstavka se poravna do 31. marca
d
pre,ekl le, na
° a o vi4S|ni23zmanjšanih
° ali° odpisanih
podlagiprispevkov.«
pisnega zahtevka

Izpostave Republiške uprave za javne prihodke posredujejo
zavodu zapisnike o ocenitvi škode, sezname zavarovancev,
katerim so prispevki zmanjšani ali odpisani ter zneske zmanjšanih ali odpisanih prispevkov.
Republiška uprava za javne prihodke posreduje Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve podatke o številu zavarovancev, katerim so prispevki zmanjšani ali odpisani in o skupnem
znesku zmanjšanih ali odpisanih prispevkov.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

6. člen

'v"lesecu^v8^ 5' ^'ena se spremeni tako, da se črta besedilo:
■ katerem je prišlo do elementarne nesreče.«
3. člen
; Vocl
°iriinskntevku 7. člena se besedilo »ki ga Zavod za
? ) doloV" 'nvalidsko
zavarovanje (v nadaljnjem besedilu:
in inu al|i l' nadorr>esti z besedami »ki velja pri pokojnindskem zavarovanju.«
,

4. člen

Prv

<

ćlena se
pfimaVl<U errle
besedilo spremeni tako, da se
Pr
odn S aU ezma
'
ntarnih nesreč zavarovanec vloži zah,>i izjvI , ''.
njšanje prispevkov po tem zakonu pri
^ od na * FlePubliške uprave za javne prihodke v roku
Ostanka
škode.«
6
seđi|0 d ru
gega odstavka 9. člena se črta.

Po uveljavitvi in izvedbi določb tega zakona in po zaključnem
računu mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sprožiti postopek za znižanje prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
7. člen
»Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so za leto 1993
izpolnjevali pogoje za zmanjšanje ali odpis prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi elementarne
nesreče, pa upravni odbor zavoda predlogov za zmanjšanje
ali odpis prispevkov ni sprejel, lahko izvedejo zmanjšanje ali
odpis prispevkov pristojne izpostave Republiške uprave za
javne prihodke.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka se zavodu poravnavajo
v skladu s tretjim odstavkom 1. člena tega zakona na podlagi
njegovega pisnega zahtevka do 31. marca 1995.«
8. člen

5. člen
i "en
irna S

i |šaSn.'lurerrier
" ,akoodpisu
' da se glas
oziroma
prispevkov po tem zakonu

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

poročevalec, št. 6

19

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 25. seji v drugi obravnavi sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali
odpisani prispevki štejejo za plačane.
V skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora je besedilo navedenega predloga zakona pripravljeno za tretjo
obravnavo.

V besedilo predloga so vključeni tudi sprejeti amandmaji * '■
členu, k 4. členu, k 5. členu in k 6. členu.
Sprejet je bil nov 6. a člen (sedaj 7. člen), zato je prejšnji l
člen preštevilčen.
V drugi obravnavi pa niso bili spremenjeni 2. člen, 3.
sedanji 8. člen.

■
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l^dlog zakona o POMILOSTITVI - EPA 804 - DRUGA OBRAVNAVA
K^f^Publike
Slovenije je na 125. seji dne 26. januarja
IS95
določila besedilo
- pREDLOGA zakona o pomilostitvi,
ki m
šil a
Podf s,alP°
i ™ v drugo obravnavo in sprejem na
blike*!! ovenj'Sč in sklepov 27. seje Državnega zbora RepuDrj!vnega zbora
|e z dne
20/12-1994
in 187. člena poslovnika
Republike
Slovenije.
'ada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

fredi

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Miha VVOHINZ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

29 zakona o pomilostitvi

1. člen
za kazniva dejanja, določena v zakonih Repu,6
Pubii|(e eni)e' daie v skladu s tem zakonom predsednik

Obsojenec, ki prestaja kazen zapora, pošlje prošnjo za pomilostitev pristojnemu sodišču po upravniku zavoda za prestajanje kazni zapora.

'^Sednir
Ila av|določe repu
^lil<e daje pomilostitev tudi za kazniva dejajan r"3 S ^azenskimi zakoni drugih držav, če je storilec
Pogodbah*6 ^'oven''e 'n 'e ta^° določeno v medna-

Prošnje za pomilostitev ni mogoče vložiti pred pravnomočnostjo sodbe.

2. člen
v

' °dPu°^ 'l° PO tem zakonu se po imenu določeni osebi:
jMitev k 2enski pregon ali popolnoma ali delno odpusti
izre
iPo9oinn 3kni'dbo
čena
kazen spremeni v milejšo ali
ali
izbnše
odpraVi ai ?
obsodba:
a
v ?au 0nih
. Republike
iša trajanieSlovenije.
pravnih posledic obsodbe, dolo3. člen
o c"*viru°Ski!i'''0 se latlko kazenska sankcija spremeni le
like Slov®a doloća splošni del Kazenskega zakonika
4. člen

8. člen

Prošnja za pomilostitev se-lahko ponovi po preteku šestih
mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejšnji pomilostitvi,
oziroma po preteku enega leta, če je bila izrečena kazen
zapora nad pet let in mora obsojenec prestati še nad pet let
zapora.
9. člen
Predsednik senata oziroma sodnik posameznik zavrže s sklepom prošnjo za pomilostitev:
- če jo je vložila oseba, ki nima te pravice;
- če je vložena pred potekom roka iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona;
- če je vložena pred pravnomočnostjo sodbe;
- če pomilostitev po zakonu ni dopustna.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.
Glede pritožbe se smiselno uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku o pritožbi zoper sklep.
10. člen

porn

hosti
'lostitev se začne na prošnjo ali po uradni
|>pek 2
?a
'ne ileB P°niilostitev z odpustitvijo kazenskega pregona
Po uradni dolžnosti.
5. člen
Irj„°StO|°Dek 2 orT|
en >=
»,a P ilostitev
usuiev po uradni dolžnosti začne minister,
°16n
Pravosodje.
6. člen
*
krv ec ali porri''ostitev
lahko vloži obsojenec, obsojenčev
3 s
^rodnlf*
. katero živi v zunajzakonski skupnosti,
0
ien6r 1 r obsojenca v ravni črti, brat, sestra, posvojitelj,
®]nik ali skrbnik.
7. člen
J°$nja 2
na ^Pomilostitev
se vloži pri sodišču, ki je izreklo
Prvi
L
stopnji.
Pr
°Šnia „
m
lili X. • io rn
vložena
pri pristojnemu
kakem drugem
ora taPomilostitev
brez odlašanja
poslati
so-

Predsednik senata oziroma sodnik posameznik s sklepom
ustavi pomilostitveni postopek, če prosilec umakne prošnjo
za pomilostitev ali če obsojenec v času, ko teče pomilostitveni
postopek, umre.
11. člen
Sodišče v postopku za pomilostitev zahteva od pristojnih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in
skupnosti podatke o obsojenčevih socialnih in premoženjskih
razmerah, o njegovem življenju pred nastopom prestajanja
kazni, o obnašanju med prestajanjem kazni in o drugih okoliščinah, pomembnih pri odločanju o pomilostitvi.
Če se prosilec sklicuje na določena dejstva ali okoliščine, ki
utegnejo biti pomembne za odločitev o pomilostitvi, jih
sodišče preveri.
12. člen
Prošnjo za pomilostitev pošlje sodišče skupaj s svojim obrazloženim mnenjem ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
Mnenje iz prejšnjega odstavka da sodišče v enaki sestavi, kot
je odločalo pri sojenju na prvi stopnji.
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16. člen

13. člen
Mnenje o upravičenosti pomilostitve da tudi pristojni državni
tožilec.
14. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in skupnosti podatke, potrebne za odločitev o pomilostitvi.

Pomilostitveni postopek mora biti hiter.
17. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda najkasneje
po uveljavitvi tega zakona navodilo o delu sodi:
s pomilostitvenim postopkom.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o po""'
lostitvi (Uradni list SRS, št. 12/77).

15. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži predsedniku
republike poročilo o navedbah prosilca, zbranih podatkih in
mnenjih s predlogom ministra o pomilostitvi.

19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

lisi«

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 27. seji, dne 20. 12. 1994, opravil prvo
obravnavo predloga zakona o pomilostitvi in sprejel predloženo besedilo kot osnovo za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo. Obenem je Državni zbor sprejel stališča in
sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo.
Predlagatelj je upošteval vsa stališča in sklepe, ki jih je
Državni zbor sprejel ob prvi obravnavi predloga zakona. Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo se tako od besedila,
predloženega v prvo obravnavo, razlikuje v naslednjem:
1. V skladu z 2. točko stališč in sklepov Državnega zbora je v 2.
členu predloga zakona črtana alinea, po kateri je bila predvidena odprava ali skrajšanje trajanja varnostnih ukrepov, in je
tako 2. člen predloga zakona usklajen z določbami kazenskega zakonika Republike Slovenije.
2. Na podlagi 4. točke stališč in sklepov Državnega zbora je
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črtana določba 16. člena predloga zakona, pri,
prvo obravnavo. Tako v predlogu zakona za drugo obra«<
ni več predvidena možnost pomilostitve brez Oi
predhodnih faz postopka.
3. V predlogu zakona je dopolnjen 17. člen (18. člen p# <>
za prvo obravnavo), po kateri mora minister, PrlS L y $
pravosodje, izdati navodilo za delo sodišč najkasnei ^
dneh po uveljavitvi zakona. Zaradi te spremembe pa I
menjeno tudi besedilo 18. člena (19. člen predloga
i m
obravnavo) tako, da s samo uveljavitvijo zakona neP5
veljavnost sedanjemu navodilu za delo sodišč v zvezi
lostitvenim postopkom. Tako ni nevarnosti, da bi 0°
i.
novega navodila obstajala pravna praznina na tem P0"
Predlagatelj je opravil tudi nekatere redakcijske poP -rf
zaradi sprememb na podlagi stališč in sklepov DrZ
zbora pa so zadnji členi predloga zakona tudi preštet
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Predlog zakona o BLAGOVNIH REZERVAH - EPA 660 - DRUGA
RAVNAVA
8 e
e
tone
1995 .^ Publik Slovenije je na 127. seji dne 9. februarja
določila besedilo:
~ PREDLOGA zakona o blagovnih rezervah,

poT, 9® pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
sa
blikoi!
' '^' i" dsklepov
27. seje Državnega zbora RepuO^lovenije
z ne 20/12-1994 in 187. člena poslovnikj
v
a
g
"®9
zbora
Republike
Slovenije za 29. sejo Državne a
a epublike
S
J
Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
d
ruao ,n tr
"ena poslovnika Državnega zbora združi.
"
®tjo obravnavo navedenega predloga zakona.
Re
Pfedlo' Zbor
publike Slovenije je ob prvi obravnavi
zat<ona 0
i®lo ta z if nSki red blagovnih rezervah sprejel stališče, da
9azk° 23Pdru '°9 primerna osnova za pripravo predPriDomKt?3besedi|u
9° obravnavo, hkrati pa je sprejel še pet
Pombn i,- ,
- Glede na to, da gre za drobne priv ni Vkl vsebino
izboljšujejo
besedilo zakona, ne posegajo pa
in
v ceior u°
glede na to, da jih je predlagatelj
obra '' Pošteval pri pripravi predloga zakona za drugo
zaknr. ^,vo' i® izpolnjen predpogoj za združitev obravnav
""onodajnega postopka.
23 2dru ,ev
*' druge in tretje obravnave pa je v tem,
preD°Ia, ebi"ve zakon sprejet v čim krajšem času zaradi
je prav
'ike potencialne materialne škode. Ta škoda
rav že
blan«.
začela nastajati, in sicer na premoženju
a n ?iP
'h rezerv v občinah.
^rjjt n
rn0j,?' ° Ministrstvo je sicer v okviru svojih pooblastil in
edini tfi' nkovi,i
^^ušalo nastanek škode preprečiti, vendar je
nabije
instrument,
ki lahko resnično prepreči
9°vnih rezervSkodl
i'vih dogajanj glede premoženja blav
doiojh a
občinah, le zakon in v njegovem okviru
o združitvi blagovnih rezerv v občinah v enotne

države blagovne rezerve. S tem bodo Vlada Republike
Slovenije, pristojno ministrstvo in novi Zavod za blagovne
rezerve dobili možnost neposrednega urejanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na dosedanje blagovne rezerve v občinah. S sedanjimi aktivnostmi, kot sta sklenitev pogodb
o oblikovanju, hrambi in obnavljanju blagovnih rezerv
v občini med ministrstvom in posameznimi občinami ter
predlaganje organiziranosti v upravnih enotah za delovno
področje blagovnih rezerv, problema seveda ni mogoče
urediti.
V občinah prihaja do prodaj blaga, ki bi moralo biti v rezervah, in prodaj skladiščnih objektov, financiranih v preteklosti iz prispevkov za blagovne rezerve. Hkrati rapidno
pada skrb za ustrezno hranjenje in obnavljanje rezerv.
Glede na to, da rezerve v občinah po višini ustrezajo višini
državnih blagovnih rezerv, so v nevarnosti velike materialne vrednosti.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o blagovnih
rezervah - druga obravnava.
Vlada Republike Slovenje je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Janez ŠINKOVEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
- Miro VIDMAR, podsekretar v Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj.

■^129 zakona o blagovnih rezervah
e e

" Une določbe

II. OBVEZNOST IN PRAVICE DRŽAVNIH ORGANOV

l.člen
S t,
se določa 0
5[l0U:9ramiran°rndriav
i obveznosti in pravice države pri
n! d, blarm e rezerve
nih blagovnih rezerv (v nadaljnjem bese°ijuoMx
) in pri zagotavljanju storitev
rezerv.
Stp
>i0rjt6v "kovanja in uporabe blagovnih rez«
u» 'avna «in«.yanZa
'a ini2va
uporabe
blagovnih rezerv je gospodarevi iavn
ianie ,e storitve Republika Slovenija
m gospodarski zavod za blagovne rezerve.
2. člen
r
n
s>
ezerve
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Pri veti h
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a za
„?
9
avljanje
*a obrambo države.proizvodnje ali ki so posebnega

3. člen
Državni organi Republike Slovenije, določeni s tem zakonom,
z določanjem in organiziranjem oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv sodelujejo pri zagotavljanju trajne in nemotene
osnovne preskrbe in z njo povezane stabilnosti cen.
4. člen
Vlada Republike Slovenije:
- predpiše način opravljanja dejavnosti oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv.
- določa blago osnovne preskrbe iz drugega odstavka 2.
člena tega zakona,
- sprejema petletne programe blagovnih rezerv,
- sprejme akt o ustanovitvi Zavoda za blagovne rezerve (v
nadaljnjem besedilu: zavod) ter izvaja pravice in obveznosti
ustanovitelja zavoda v skladu z zakonom,
- predpisuje koncesije za uvoz blaga osnovne preskrbe
zaradi oblikovanja blagovnih rezerv,
- določi organe ter zavode in druge organizacije, ki se financirajo iz javnih sredstev in ki so dolžni prednostno kupovati
blago iz blagovnih rezerv,
- sprejema letno poročilo zavoda,
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- s sklepom določa odkup posamezne vrste kmetijskega
pridelka po zaščitni ceni in njegovo količino,
- zagotavlja sredstva za stroške odkupa iz prejšnje alinee,
- odloča o uporabi blagovnih rezerv in njihovi nadomestitvi,
- pooblasti ministra, pristojnega za preskrbo, da v določenih
primerih v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno
področje, odloča o uporabi blagovnih rezerv.
5. člen
Ministrstvo, pristojno za preskrbo:
- spremlja sprotno preskrbljenost trga z blagom osnovne
preskrbe in ugotavlja predvideno preskrbljenost ter o tem
poroča Vladi Republike Slovenije,
- zbira podatke o količinah uvoženega blaga osnovne preskrbe po vrstah blaga v posameznem mesecu in ugotavlja
količine letnega uvoza tega blaga po posameznih uvoznikih,
- analizira gospodarska gibanja z vidika njihovega vpliva na
preskrbljenost trga in na blagovne rezerve v prihodnjem trimesečnem in polletnem obdobju in o tem poroča Vladi Republike Slovenije,
- daje soglasja zavodu k izbiri sopogodbenikov in k pogodbam, če to ni v pristojnosti Vlade Republike Slovenije,
- odkupovalcem pri odkupu po zaščitnih cenah določi
odkupna območja in vrste pridelkov, ki jih odkupujejo,
- opravlja dela, ki so potrebna za izvajanje pravic in obveznosti Vlade Republike Slovenije kot ustanovitelja zavoda,
- predpiše standarde in normative s področja skladiščenja in
občasnega obnavljanja blaga, stroškov, amortizacije in organizacije,
- odloča o izbiri koncesionarja v skladu s predpisom iz pete
alinee 4. člena tega zakona,
- izvaja stalne priprave za delovanje sistema blagovnih rezerv
v posameznih primerih iz prvega odstavka 2. člena tega zakona,
- neposredno izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela zavoda
in strokovni nadzor nad dejavnostjo zavoda v skladu
s področjem svojega dela,
- določi zaupnost podatkov in način varovanja zaupnosti,
- predlaga Vladi Republike Slovenije akte in sklepe za izvajanje nalog in prejšnjega člena,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom.
6. člen
S programom blagovnih rezerv Vlada Republike Slovenije
določa:
- sredstva blagovnih rezerv, tako v celoti kot po posameznih
oblikah sredstev,
- vire financiranja in obseg posameznih virov,
- način skladiščenja blaga in deponiranja denarnih sredstev,
- vrste in količine blaga,
- teritorialno razmestitev blaga na podlagi obrambnih načel
in glede na potrebe preskrbe,
- načine in roke obnavljanja blaga ter
- najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti
vedno na razpolago za potrebe preskrbe ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni, in število dni preskrbe
s temi količinami.

določenih s predpisom iz prejšnjega odstavka, in da bo o t«1"
sklenila pogodbo z zavodom.
8. člen
Odkup posameznih vrst domačih kmetijskih Pric)elkov .S
predpisanih zaščitnih cenah določi Vlada Republike Slov® J
zaradi minimalne samooskrbe v državi s temi pridelki, K®
padejo njihove povprečne tržne cene na raven ali pod r®
zaščitnih cen. Ta odkup se nanaša na pridelke, do|oC
s sklepom iz osme alinee 4. člena tega zakona, katerih K
vost je v skladu s predpisi.
9. člen
O uporabi blagovnih rezerv odloči Vlada Republike Slov®"1^
kadar je to nujno za ureditev preskrbe pri večjih motni®
nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojmSklep o uporabi blagovnih rezerv določa vrsto blaga, n®"1^
in način uporabe, rok in način nadomestitve uporabil8 ^
rezerv, če jih je treba nadomestiti ter ob prodaji blBfl . j,
cene, po katerih se proda blago in delež cene bla9.a'oS|onamenjen za financiranje blagovnih rezerv na podlagi P
vanja z blagom.
Cene za prodajo blaga zaradi njegovega občasnega obnavU9*
nja določa minister, pristojen za preskrbo.
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad blagom v blagovnih r?ze£*M<r
nad poslovanjem z njim organizira in opravlja Tržni insp
rat Republike Slovenije.
<anih
Nadzorstvo nad zdravstveno ustreznostjo blaga v PoV®v|,a|0
komercialnih zalogah iz 17. člena tega zakona op/® ^
pristojni organi sanitarne in veterinarske inšpekci|®__
el,
sredstvi za zaščito rastlin opravlja nadzorstvo organ, PrlS
za kmetijsko inšpekcijo.
III. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAVODA
11. člen
6
Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornostiti al®''
»
razpolaganja s sredstvi blagovnih rezerv, to je z def® ■ ,n
sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom, nepremičnin®
opremo za blagovne rezerve.

12. člen

raue
Zavod neposredno opravlja dejavnost oblikovanja in U,P (jjifl
blagovnih rezerv. Pri tem v skladu s predpisanimi stan„,
eP
normativi iz sedme alinee 5. člena tega zakona ter
s SP 'jelae
r ra 1
programom blagovnih rezerv določi letni P °9 '! vani
zavoda, s katerim opredeli aktivnosti, potrebne za del o
in ohranjanje blagovnih rezerv, ter v tem okviru zlasti vz
vanje objektov in opreme ter obnavljanje blaga.

13. člen

Preden ministrstvo, pristojno za preskrbo, pošlje predlog programa blagovnih rezerv Vladi Republike Slovenije, dajo
o njem svoje mnenje ministrstva, pristojna za obrambo, za
finance, za kmetijstvo, za industrijo, za energetiko ter za
promet in zveze.

Blagovne rezerve se financirajo s sredstvi, do'0'® pil
v državnem proračunu, s sredstvi amortizacije b'®9 ^ ifl
rezerv in s sredstvi, pridobljenimi s poslovanjem z bla9
nepremičninami blagovnih rezerv.

7. člen

Zavod sme za financiranje blagovnih rezerv najemati P^id
do višine, za katero lahko zagotavlja kritje s premožen)
sredstvi blagovnih rezerv.

Za uvoz blaga osnovne preskrbe lahko Vlada Republike Slovenije predpiše koncesijo, ki je omejena na kapitalske gospodarske družbe.
Koncesija in prejšnjega odstavka se izda na podlagi zahteve
kapitalske družbe, ki sta ji priložena dokumentacija o izpolnjevanju pogojev za poslovanje in trgovanje s posameznimi
vrstami blaga ter izjava, da bo družba kot blagovne rezerve
hranila uvoženo blago osnovne preskrbe v količinah, ki ustrezajo deležem njenega letnega uvoza posamezne vrste blaga,
24

14. člen
Zavod ločeno vodi računovodstvo zavoda in računovo
sredstev blagovnih rezerv.

jgJVf

15. člen
ne
Denarna sredstva za vzdrževanje, oblikovanje, obnavlj® '
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bla "|6^anie blagovnih rezeiv se v skladu s programom
rezerv
Posehn pos,avki
zagotavljajo v državnem proračunu na
sirsh/aa' Pristojnega
v okviru
postavk za opravljanje nalog miniza preskrbo.
nanula kiZ pr®išni09a odstavka so namenjena kritju stroškov
tizaciio in e ain P'aćila storitev, investicijskih izdatkov, amorvami" »r
tl' obnavljanju
P 9 tivnih blaga.
razlik pri poslovanju z blagovnimi rezer16. člen
zavoda za

kritje plač in prispevkov delodajalca
s s,
v ski h 2 2akonom
' emizacije
n zavoda in zasedbe delovnih mest
po merTh
' kolektivno pogodbo in na način in
v
ve| a
državnih or an
i i° za Plače delavcev in funkcionarjev
9 ki ih,
zagotavljajo
v državnem
proračunu
na
os,av
2aP°sebni
za plačilo
storitev
zavoda v okviru
postavk
0pra |P 6 nalo
laj posta t"'se
9 ministrstva, pristojnega za preskrbo. Na
stro«i,„,
ugotavljajo
tudi sredstva za kritje zavodovih
0Sk
°v materiala
in storitev.
,er

17. člen
01
povP rioma sk'adišči blago, ki ni zajeto s koncesijami,
p*, B<a"° komercialno zalogo pri predelovalcih oziroma
,r
9ovcih
'e^a blaga v Republiki Sloveniji ali pri večjih
lagj poa "a debel°
po posameznih območjih države na podblaga P-p .° nakupu, skladiščenju in sprotnem obnavljanju
mo
način za
9°če skladiščenja blaga organizirati na tak
skladjj£jhvod sam skladišči blago v lastnih oziroma najetih

K*
oz rorna
* P°godhr0l2Va)alcev
'
predelovalcev in trgovcev in
Pfistoin °am z ni'mi mora zavod pridobiti soglasje ministra,
' 9a za preskrbo.
Pogo^bj3®6^1 kj i' i® blago iz blagovnih rezerv zaupano po
n,a
Zavod , čiščenju ali s koncesijo, ne sme brez dovoljeijegov6Q a 93 blaga odtujiti ali uporabljati in ne spremeniti
na(lo
iriesrt"arnena ali Pogodbeno določenega skladišča, ga
v
nasprot z blagom druge vrste ali druge kakovosti ali
* njim ,,,
raz ? Pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače
Polagati.
18. čten
0 pr da

čilskega ° i° blaga ter oddajo gradnje objektov in investiPo
r evan
nudnik
*Podlagi
ja izvede
izbiro
najugodnejšega
'srn
J:a na
javnegazavod
razpisaz ali
zbiranja
ponudb. Pri
n Se
ra a
ih narot'?
b'i
jo
določbe
predpisov,
ki
urejajo
oddajo javc
^
" iz sredstev državnega proračuna.
Pravn^' 'z razPisnega postopka ponudbe tistih oseb, ki so
Jakona al °^ločno kaznovane za prekršek iz 22. člena tega
t,r
idesBtrt '.ma'° neizpolnjene obveznosti do zavoda dalj
"i^nem
• Oba izločitvena razloga morata biti navedena
'n razpisu.
L^aza^D^
Pridob',i predhodno soglasje ministra, pristoja
rifnjnPreslut>
o k spremembam in dopolnitvam pogodb in
pos,a
^orov
vkam za skladiščenje blaga in oddajanje pro19. člen

N

21. člen
Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz osmih članov,
imenovanih za štiriletni mandat. Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, s tem da neposredno imenuje sedem članov
za zastopanje interesov države pri upravljanju zavoda, medtem ko enega člena imenuje na predlog delavcev zavoda.
Vlada Republike Slovenije imenuje za člane upravnega
odbora, ki zastopajo interese države, predstavnike ministrstev, iz drugega odstavka 6. člena tega zakona in dva predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika
upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije enega
izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo.
Upravni odbor:
- sprejme statut zavoda in odloča o zavodovih statusnih
spremembah,
- na predlog direktorja določi v skladu s programom blagovnih rezerv letni program dela in finančni načrt zavoda,
- sprejme akta o organizaciji zavoda in o sistemizaciji delovnih mest,
- obravnava letno poročilo zavoda in revizijska poročila,
- potrjuje bilance,
*
- imenuje in razrešuje vodilne delavce zavoda,
- daje smernice za delo direktorja ter spremlja in nadzoruje
njegovo delo,
- odloča o reviziji, ki se opravlja na zahtevo zavoda, in o izbiri
revizijske družbe,
- nalaga direktorju pripravo poročil o posameznih vprašanjih,
- odloča o vlaganju kapitala in ugotavlja obseg sredstev
blagovnih rezerv,
- opravlja druge naloge, določene v skladu z zakonom v aktu
o ustanovitvi zavoda in statutu zavoda.

IV. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji
blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skladišče, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti
ali v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače
z njim razpolaga (tretji odstavek 17. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizacija, ki ne izvaja posebej določene obveznosti prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv (šesta
alinea 4. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba organizacije, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
23. člen

1r

n ne in
62e'^
' ma
oprema,
ki
a
so zactn

[j''
so neprimerne za potrebe blagov" * sklaHaisčenje
*?
nepotrebne,
zavod
tujega je
blaga,
jih dati vsme
zakup
ali uporabprodati.
'6(J .
Priri^kV.do'9oročni zakup in prodajo nepremičnin mora
bi 8rih zaiT s°g|asie Vlade Republike Slovenije. V drugih
Pridoh^3 in Prodaie in v primeru skladiščenja tujega
Pr
®skrbo zavod Poprejšnje soglasje ministra, pristojnega
h
20. člen
^ tavanj
0
^^uiof/i'
16 v a , ^elo zavoda vodi direktor, ki ga imenuje ii
.
> da Republike Slovenije.

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba zavoda, če zavod:
- ne ravna v skladu s sklepom o uporabi blagovnih rezerv ali
sklepom o cenah za prodajo blaga (9. člen),
- najame posojilo v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena
tega zakona,
- pri skladiščenju blaga ravna v nasprotju s prvim odstavkom
17. člena,
- ne izvede nakupa in prodaje blaga ter oddaje objektov in
investicijskega vzdrževanja v skladu z 18. členom,
- ne pridobi poprejšnjih soglasij iz tretjega odstavka 18.
člena in iz 19. člena.
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zakona. Z dnem ustanovitve zavoda se odpravi in Pre"*'
z delom Direkcija Republike Slovenije za blagovne rez«

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Celotno premoženje Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve, to so nepremičnine, oprema in blago v republiških stalnih in tržnih blagovnih rezervah in druga sredstva, se
z dnem ustanovitve zavoda prenese v sredstva zavoda.
V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve
v občinah, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so na
dan uveljavitve tega zakona financirani iz državnega proračuna.
Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena so državna
lastnina Republike Slovenije.
Zavod vodi premoženje iz prejšnjih dveh odstavkov v svojih
poslovnih knjigah na način iz 14. člena, država pa izkazuje ta
sredstva kot kapitalsko vlogo.
25. člen
Zavod prevzame od Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve vse njene delavce.
26. člen
Zavod se ustanovi najpozneje trideset dni po uveljavitvi tega

Zavod je ustanovljen, ko Vlada Republike Slovenije spjtjj
akt o ustanovitvi zavoda in imenuje vršilca dolžnosti
torja zavoda in upravni odbor zavoda.
Vlada Republike Slovenije v šestdesetih dneh P° u
zavoda izvede postopek imenovanja direktorja,ins«' ^
Upravni odbor zavoda imenuje vodilne delavce v pe
setih dneh od ustanovitve zavoda.
27. člen
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve Pre^^
nehanjem izdela zaključne bilance, zavod pa izdela P?
novitvi
otvoritvene
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha
<g
o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, "•
15/83 in 14/90).
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1'
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 27. seji dne 20. decembra 1994 na prvi
obravnavi predloga zakona o blagovnih rezervah ugotovil, da
je predlog zakona ustrezna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo.
Državni zbor je sprejel stališča in sklepe k predlogu zakona
o blagovnih rezervah, s katerimi je zavezal predlagatelja
k nekaterim spremembam in dopolnitvam predloga zakona za
drugo obravnavo, prav tako pa je predlagatelja zavezal, da naj
prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in pripombe
Komisije za gospodarstvo Državnega sveta.
V skladu s tem je besedilo predloga zakona za drugo obravnavo spremenjeno in dopolnjeno z naslednjim:
Besedilo 8. člena o odkupu kmetijskih pridelkov je dopolnjeno tako, da Vlada Republike Slovenije določi tak odkup po
predpisanih zaščitnih cenah zaradi minimalne samooskrbe
s temi pridelki.
Določbe 10. člena o inšpekcijskem nadzorstvu so dopolnjene
z opredelitvijo, da nadzorstvo nad sredstvi za zaščito rastlin
opravlja organ, pristojen za kmetijsko inšpekcijo.
Določba o sredstvih posebne proračunske postavke »plačila
storitev Zavoda za blagovne rezerve« (16. člen, prej šesti
odstavek 12. člena) je dopolnjena tako, da so k sredstvom za
kritje plač in prispevkov dodana še sredstva za kritje zavodovih stroškov materiala in storitev. Hkrati s tem je bilo treba
popraviti tudi dikcijo določbe drugega odstavka 15. člena, ki
pove, da so sredstva za vzdrževanje, oblikovanje, obnavljanje
in dopolnjevanje blagovnih rezerv med drugim namenjena
kritju stroškov nakupa blaga in plačila storitev.
Predhodno soglasje (19. člen, prej 15. člen) k skladiščenju
tujega blaga v zavodovih skladiščih, njihovem zakupu ali
prodaji je urejeno tako, da daje Vlada Republike Slovenije
soglasje k dolgoročnemu zakupu in prodaji nepremičnin.
V vseh drugih primerih zakupa in prodaje in v primeru skladiščenja tujega blaga pa daje poprejšnje soglasje pristojni minister. Temu je prilagojeno tudi besedilo v četrti alinei 5. člena.
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i 17.' ^
Dodana je določba drugega odstavka 21. člena (Pr0l'
$
ki ureja sestavo upravnega odbora zavoda, in sicer 18* '$
za člane odbora, ki zastopajo interese države, imenu)ei ^
stavniki ministrstev, ki so predvidena tudi za dajani' Zjjj
k predlogu programa blagovnih rezerv, tako da bi * ^
bili predstavniki ministrstev, pristojnih za preskrbo, oo ^
gospodarske dejavnosti, finance, kmetijstvo, promet
Pri proučitvi pripomb komisije Državnega sveta za 9° <
sfvo predlagatelj ugotavlja, da je vsebina Pr'P° na P'
v enem primeru že upoštevana v predlogu zakon ^
predvideni sistem blagovnih rezerv ne temelji m 0j
tudi na prisilnih obveznostih občin in trgovskih
^
zagotavljanju blagovnih rezerv; predvidene so ^ „zei,
onalne rešitve glede uporabe sredstev za blagovne
glede poslovanja z rezervami, pri čemer so upošteva
tržne razmere; te rešitve in spremembe vsebine
položaja institucije, ki neposredno izvaja nalogeSna P ^
blagovnih rezerv, onemogočajo, da bi ta subjekt P!°
kot trgovec, kaj šele, da bi postal največji grosist in ,#
list; opredeljena je tudi vloga blagovnih rezerv v
čito domače kmetijske proizvodnje. Pri pripravi P ^>
zakona za drugo obravnavo je bila proučena Pr'P° .Mg^
sije, da je število zaposlenih v novem zavodu treba P' "*
njegovim potrebam in da je treba ponovno razmisliti
nosti prvotno predvidenega prevzema vseh delavcev v rf
za blagovne rezerve. Glede na to, da ima direk&l /J
zaposlenih, kot bi jih glede na obseg dela in P°
morala imeti in da ima kadrovske probleme pn
pomembnih delovnih mestih ter da se bo s prevzemOnj ^ fr
skih blagovnih rezerv obseg dela povečal, predlagatej nO">
možnosti tiiiaiijaanja
zmanjšanja števila
iiiutmjau
slavna Zaposlenih Ob
Zavoda za blagovne rrezerve. Zato ostaja vsebina «
(prej četrti odstavek 20. člena) nespremenjena.
nod'i°
Pripomba sekretariata Državnega zbora za
pravne zadeve, da določba o financiranju blagovnih '
usklajena z obrazložitvijo, tako da v določbi kot vir j #
nja ni navedena amortizacija, je bila upoštevana. s .j
financiranja blagovnih rezerv so vključena tudi '
amortizacije (prvi odstavek 13. člena, prej prvi °^s0
člena). Hkrati s tem je bilo treba v tej določbi prilag
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j t "dobiček iz poslovanja zavoda« in ga nadomestiti
'""'H pridobljenimi s poslovanjem z blagom in neprebeio!??midru
blagovnih rezerv«. Temu pa je bilo prilagojeno tudi
nam en 9ega odstavka 9. člena (delež cene blaga, ki je
' za financiranje blagovnih rezerv na podlagi poslovi* z blagom).
an a

toi!" '. . višina denarne kazni za odgovorno osebo pravne
stori
Idrun-' odstavek
Prekršek,
je usklajena z zakonom o prekrških
22
t!°n m 19. iien).
Mena in 23. člen, prej drugi odstavek 18.
c,ena
koPuvba
' da mora biti vršilec dolžnosti direktorja imenovan,
novitel s
doDui*ena
i Prejme
akt o ustanovitvi in da ne sme biti
da bi bil
usL°vitvijomožnost
vršilec Z
dolžnosti
imenovan
pred
zavoda,- je upoštevana.
novo določbo
drugega

odstavka 26. člena (prej peti odstavek 20. člena) je opredeljeno, da je zavod ustanovljen, ko Vlada Republike Slovenije
sprejme akt o ustanovitvi zavoda in imenuje vršilca dolžnosti
direktorja zavoda in upravni odbor zavoda.
Prav tako so upoštevane pripombe, da se jasneje navedejo
obveznosti vlade in pristojnega ministrstva glede določanja in
organiziranja oblikovanja ter uporabe blagovnih rezerv in da
se določbe, ki urejajo delovanje oziroma pravice in obveznosti zavoda, oblikujejo v bolj smiselno in pregledno celoto.
Določbe predloga zakona so zato razčlenjene po sklopih v pet
poglavij, znotraj le-teh pa v večje število členov z zaokroženimi vsebinami posameznih vprašanj, ki jih urejajo. V zvezi
s tem so bile opravljene tudi drobne redakcijske prilagoditve
besedila, deloma pa je bilo treba spremeniti tudi oštevilčenje
členov.
jočo določbo. Za nadzorstvo nad ustreznostjo, neoporečnostjo in kakovostnimi lastnostmi blaga v povečanih komercialnih zalogah naj se zato določijo vsi pristojni inšpekcijski
organi. Posamezen inšpektorat bo tako izvajal nad blagom
tisto nadzorstvo, za katerega je pristojen.

A

"iandmaji Vlade Republike Slovenije

i.
členu
'^zdrav °c's'av'<u se 23 besedo »energetiko« in vejico doda
d
°sedaj
90vne rezerv

in predvidoma tudi v bodoče bodo
tetnea,
e vključene tudi rezerve zdravil in sanividjuj| Materiala. Zato naj se tudi ministrstvo za zdravstvo
Sredin°9u programa
®
"Ministrstev,
bodo dajala svoja mnenja
blagovnih ki
rezerv.
II.
^'lenu
trt ■ se
s temi
besede »zaradi minimalne samooskrbe v državi
mi
Pndelki«.
i2recn'i°*ii!ev: črtanje dela določbe 8. člena se sicer nanaša na
le taks P davnega zbora po dopolnitvi določbe, vendar
đ
°'očba8 spremen,iba njene vsebine nujna iz razloga, da
Pridelki?ne zabila sama s seboj v nasprotju. Razlog za odkup
tržnih c P°
^Citnih cenah je izključno v padcu povprečnih
torej v .,.eh Pridelkov na raven ali pod raven zaščitnih cen,
hju mini
domače proizvodnje, nikakor pa ne v zagotavljaOoiofba n 'ne
samooskrbe v državi s kmetijskimi pridelki.
ena
Prebio a "
naj bo zato oblikovana enako kot v besedilu
9 zakona za prvo obravnavo.
III.
Kl0

-6lenu
Drugi qj S,aVGk na se
"ad ustr Znos, i n spremeni, tako da se glasi: »Nadzorstvo
KUtmi kf
i° ' neoporečnostjo ter kakovostnimi lastv
zak
P°većanih
komercialnih
zalogah
iz 17. člena
0na
Obraji , opravljajo
pristojni
inšpekcijski
organi.«
Spr
Določba
ipomK:0dbora
drugega odstavka je po dopolnitvi
Vs
ebovan
Državnega zbora za gospodarstvo, ki je
S,en
v s<e 1
n tna w men ' ' Pit Državnega zbora, postala nekonsiad b|an
ustrezne ureditve inšpekcijskega nadzorstva
e
a nam

" '°vno tT
! trebaenuresničiti
sta imelaz bolj
takojasno
predlagatelj
kot tudi
telo ~- je
in z vseobsega-

IV.
K 21. členu
V prvem odstavku 21. člena se beseda »osmih« nadomesti
z »devetih«, beseda »sedem« pa se nadomesti z »osem«.
Obrazložitev: Amandma je vezan na amandma k 6. členu,
s katerim se med dajalce mnenj k programu dodaja ministrstvo, pristojno za zdravstvo. Zato bo upravni odbor, ki ga
poleg predstavnika delavcev zavoda, sestavljajo predstavniki
ministrstev, povečan za enega člana.
V.
K 24. členu
Drugi odstavek se dopolni, tako da se glasi:
»V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve
v občinah, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so bili
financirani iz državnega proračuna od 1. januarja 1991 dalje
in ki so bile popisane s stanjem na dan 31. decembra 1993.
V sredstva zavoda se prenesejo tudi skladiščni objekti, ki
pripadajo tem blagovnim rezervam.«
Obrazložitev: Blagovne rezerve v občinah se že od leta 1991
financirajo iz državnega proračuna. Glede na to, da takrat ni
bilo mogoče na pristojno ministrstvo in na Direkcijo za blagovne rezerve prenesti tudi izvajanja nalog, so te naloge
začasno opravljali še občinski organi. V letu 1993 je bil za
pripravo prenosa izvajanja teh nalog na pristojno ministrstvo
dogovorjen popis rezerv s stanjem na dan 31. decembra.
Popis je nato tudi predstavljal osnovo za sklenitev pogodb
o oblikovanju, hrambi in obnavljanju blagovnih rezerv v občinah za čas do uveljavitve novega zakona o blagovnih rezervah. Takšne pogodbe so bile v letu 1994 sklenjene med
pristojnim ministrstvom in občinami, s čimer je bila zagotovljena ohranitev ravni rezerv, ugotovljene 31.12. 1993. Z zakonom je zato treba zagotoviti prenos zalog blaga na tej ravni
v državne blagovne rezerve. Taka pa mora biti tudi usoda
skladiščnih objektov, ki pripadajo blagovnim rezervam v občinah, saj gre za objekte, ki služijo funkcioniranju blagovnih
rezerv in ki so bili zgrajeni s prispevki za blagovne rezerve.
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Predlog zakona o POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE
POSOJIL ZA IZGRADNJO RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA BLOKU 5
V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ - EPA 924 - DRUGA OBRAVNAVA^
mag. Franc AVBERŠEK
dr. Vladimir TOPLER

sprejetih stališč na 27. seji Državnega zbora z dne 21-1 1 ^
1994.

Mag. Franc Avberšek in dr. Vladimir Topler, poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije, vlagava na podlagi
174. člena in skladno s 187. členom Poslovnika Državnega
zbora (Uradni list št. 40/93 in št. 80/94)

Predlagatelja predlagava, da Državni zbor predlog:
obravnava na februarski seji in da na podlagi 194- £ ,
poslovnika že na isti seji preide na tretjo obravnavo P
loga zakona, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz citiran «
člena poslovnika.

- PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA BLOKU 5 V TERMOELEKTRARNI
ŠOŠTANJ
in ga pošiljava v drugo obravnavo in sprejem na podlagi

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora b*
pri delu delovnih teles in na seji Državnega zbora so
vala predlagatelja.
mag. Franc AVBERŽfj^
dr. Vladimir TOPLER

Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo
razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj
1. člen
roma daje poroštvene izjave minister, pristojen za 1 n
podlagi predloženih dokazil, da je terjatev posol
Republika Slovenija daje poroštvo za domača in tuja posojila,
ustrezno zavarovana z zastavno ali drugo pravico.
najeta za financiranje gradnje razžveplalne naprave na bloku
5 v Termoelektrarni Šoštanj.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod
naslednjimi pogoji:
- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne
sme preseči tolarske protivrednosti 205.000.000 (dvesto pet
milijonov) DEM,
- obveznosti Republike Slovenije iz danih poroštev ne
morejo nastopiti pred potekom šestih mesecev po zaključku
uspešno opravljenega poskusnega obratovanja razžveplalne
naprave,
- poroštvo je subsidiarno in Republika Slovenija bo prevzela
svojo obveznost šele, ko bo posojilodajalec izkoristil vse
zakonske možnosti za izterjavo dolga oziroma za poplačilo iz
zavarovanja terjatve.
2. člen
Posamezne poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa ozi-

3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštvenj?.
^ fJj
nost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, Prl. 1
merju do investitorja pravico regresiranja izplačan"
in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
Za zavarovanje regresnega zahtevka iz prejšnjega o^'V'
pred izdajo kakršnegakoli poroštva po tem zakon vnjir
pogodba med Republiko Slovenijo, investitorjem
podjetji, ki prodajajo električno energijo po;
s katero se iz iztržkov za električno energijo določi 1 v
povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za
poroštvenih obveznosti Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradn0"1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 27. seji, dne 21. 12. 1994 ob prvi
obravnavi predloga zakona sprejel stališče, da je Predlog
zakona o jamstvu Republike Slovenije za najetje posojila za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni
Šoštanj, primerna osnova za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
Predlagatelja zakona je zavezal, naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo smiselno upoštevata pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter vsebino
pripomb (amandmajev) Vlade Republike Slovenije z dne 19.
12. 1994.
Predlagatelja sva obe zahtevi upoštevala. V predlog zakona
sva vgradila vse konkretne dopolnitve Vlade, smiselno pa sva
pri tem upoštevala tudi pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.
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Pri tem sva predlagatelja:
1. V naslovu zakona besedo »jamstvo« nadomestila* ^
»poroštvo« in besedo »posojila« (v ednini) na .0f
z besedo »posojil« (v množini), ker se predlagatelj '
in predpostavljava, da bi bilo najetih več posojilih1
2. V prvem odstavku 1. člena sva predlagatelja
f0>,
»kijih bo najela Termoelektrarna Šoštanj, p. o. Ive
18, Šoštanj-, ker sva sprejela pripombo, da bo
trama Šoštanj postala javna gospodarska družba J0j
lasti, z drugačno podjetniško organiziranostjo kot I 8
in da zato ni primerno, niti smiselno, da zakon uval
naslov.
d
3. Drugi odstavek 1. člena predloga zakona sva prL . (i
usklajeno z Vlado, precizirala tako, da obveznost'
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ne
morejo nastopiti prej kot 6 (šest) mesecev po
"usnem obratovanju razžveplalne naprave.

i^mbo Vlade na 2. člen sva upoštevala tako, da sva
*isnji drugi člen razdelila na dva člena (2. in 3. člen);
enu sva
kda
glede na
pripombo
vključila
besedilo
IIJ ^Pod kakšnimi
pogoji
lahkoVlade
minister,
pristojen
za
®' izdaja poroštva po vloženem zakonu;
6
tovarn*Van
'"'a 3 členu pa sva upoštevala dopolnilo Vlade glede
^niio lnvest
i Vdanih
poroštev s pogodbo med Republiko Stotino n r 0!torPre
iem in javnimi podjetji, ki prodajajo elekki nargi,Kuiejo
? 9'itako
- rešitev,
dlagatetja
se strinjava
z argumenti
Vlade,
predvsem
pa s tem,
da je investicija

po svoji naravi predvsem ekološka, ne pa proizvodna in da je
zato potrebno kar najširše osvetliti tudi njene finančne
aspekte.
5. Predlagatelja sva s temi konkretnimi dopolnitvami zakona
v zakonskem besedilu smiselno upoštevala tudi pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predvsem tiste,
ki so se nanašale na precizacijo in pogoje posojilne pogodbe
ter na vprašanje zavarovanja regresnega zahtevka države.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj je torej za drugo obravnavo pripravljen
v skladu s stališči Državnega zbora, ki jih je sprejel ob prvi
obravnavi zakona. Zato predlagatelja meniva in predlagava,
da Državni zbor po obravnavi zakona v drugi obravnavi že na
isti seji preide na tretjo obravnavo, v kolikor bodo seveda
izpolnjeni pogoji iz 194. člena Poslovnika Državnega zbora.
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Predloq zakona o ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU NA PODROČJU
ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE - EPA 992 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 26. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije ie na podlagi 65. člena poslov-

268
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in •
člena poslovnika Državnega zbora Republike oi° ,aV.
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejan u
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala.
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in
gijo.

tehnolo-

- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za Zna
nost in tehnologijo.

Predlog zakona o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologjig.
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Dogodki v gospodarstvu in politične spremembe v zadnjih
petih letih so vplivali na stanje v slovenski raziskovalni dejavnosti. Javna sredstva za raziskovalno dejavnost so se v letih
od 1989 do 1994 znižala za tretjino, podobno tudi sredstva
neposredno iz gospodarstva oziroma privatna sredstva. To je
prizadelo zlasti bolj tržno usmerjene raziskovalne zmogljivosti, vezane na panoge, ki so se znašle v večjih tržnih in
finančnih težavah. V celoti se je zmanjšalo število zaposlenih
v raziskovalnih organizacijah za več kot tretjino, predvsem
v raziskovalnih oddelkih podjetij. Ta proces je manj prizadel
raziskovalna jedra na znanstvenih inštitutih in na univerzah.
Proces prestrukturiranja gospodarstva in privatizacije je
doslej razgrajeval obstoječa razvojna in tehnološka jedra
v gospodarstvu, nastajanje sposobnih novih podjetij pa že
nakazuje začetke novega povpraševanja po razvojnih kadrih
in storitvah in povečevanje sredstev gospodarstva za razvoj.
Vendar je Slovenija na mnogih točkah izgubila kritične razvojne mase znanja za industrijsko in drugo uporabo.
Oba procesa opozarjata na to, kako je treba še povečati
razvojne in druge koristne učinke raziskovalne dejavnosti.
Sedanje učinke ocenjujemo glede na razvojne potrebe za
nezadostne.
Od sredine osemdesetih let potekajoči projekt mladih raziskovalcev že v polni meri daje nove raziskovalno usposobljene
strokovnjake, ki krepijo in mladijo raziskovalne skupine ter
povečujejo dotok kadrov v uporabniške organizacije. Vendar
gre za razmeroma drag način podiplomskega usposabljanja,
ki dela zajete populacije ne motivira za hitrejše usposabljanje
in sprotno luporabnol zaposlovanje.
Zakon o raziskovalni dejavnosti iz leta 1991 je porabo javnih
sredstev za raziskovalno dejavnost preusmeril na projektni,
torej bolj tekmovalni način financiranja in s tem prekinil
večletno stabilno financiranje, ki je zmanjšalo odzivnost raziskovalnih organizacij na razvojne potrebe domačega okolja.
Projektni način je krepil zahteve po kakovosti in relevanci
projektov ter pretok kadrov, po drugi strani pa oslabil stabilnost raziskovalnih organizacij in s tem tudi dobrih skupin ter
deloma prizadel programiran razvoj strok, tako na inštitutih
kot na univerzi.
Navedeni razlogi v raziskovalnem sistemu povzročajo težnje
k prelivanju javnih sredstev znotraj raziskovalnih organizacij
med programi in zato do neke mere otežujejo razvidnost
porabe. Prav tako sistem ni zadosti motiviral razvoja organizacijskih oblik, katerih temeljna funkcija bi bila pospeševanje
pretoka znanja v uporabo.
Razen tega je navedeni sistem osredotočil na državni aparat
30

izredno veliko procesiranja za končno porazdelitev P
skega denarja izvajalcem raziskovalnih programov
ini
tov. Kljub pomoči tki. ekspertnega sestava pri m'noS
'® -j{n>
prihajalo do strokovno in finančno vprašljivih P
rešitev.
iotf
Potrebne so spremembe raziskovalnega sistema,utl
s1«
katerih bi raziskovalna politika na eni strani
"tr0K,
zagotavljala avtonomen in samoreguliran razvoj
t
morajo slediti razvoju po svetu, na drugi strani pa
usmerjenost raziskovalnega dela in kadrov v
razvoj.
Z vidika javnih financ to terja spremembo doseaanj » ^
merja med projektnim in programskim ter institucijs*^
nom financiranja raziskovalnih zmogljivosti, vZf5aaiira'
vrste instrumentov za motiviranje gospodarstvas krer
ang ^
raziskovalnih zmogljivosti ter organizacijske P %0{ai!
udejanjenje avtonomije strok in bolj strokovno
o uporabi davkoplačevalskih sredstev.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
,l<
Ohranjata se dosedanji načeli avtonomije strok in nin
<a, ^,
nja ter načelo, naj zakon ureja zadeve v dosegu jav ,„eiiC l
Prvo načelo se izpeljuje z uvedbo agencije oziroma
prek katerih sestav nacionalnih raziskovalnih svet
nomno odloča o končnem razporejanju programsko
nih proračunskih sredstev neposrednim izvajalcem V
mov oziroma projektov.
raziskal6(1»
Poudarjen bo dosedanji cilj preusmerjanja '»*•-..jpi
zmogljivosti z javnimi sredstvi k aplikativnemu in razv
delu.
Drugi cilji so:

#,
- povečanje stabilnosti raziskovalnih organizacij Prekj
cijskega financiranja javnih raziskovalnih organizacij
države,
M
- povečanje deleža raziskovalnega dela pri projok'"' „3,
programov za uresničevanje ciljev nacionalnega P°pU 4$
- večji poudarek tehnološkemu razvoju in v tem okv
stavljanju in obratovanju infrastrukture za prenos zna 1
- vpeljava raziskovalnih skupin kot evidentiranih ono
predmet raziskovalne politike,
^
- osvojitev evropske statistične nomenklature na P
raziskovalne dejavnosti,
- določnejša opredelitev razmerja raziskovalne
,
podpornih dejavnosti in njuna vpetost v razvojne V
države,
, ih f
- večje upoštevanje specifičnosti velikih raziskoval
dročij,
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usnrJ°!?vitev bo|i sistemskega financiranja podiplomskega
~ do an'a raziskovalcev,
deia.,PUSVtev koncesij za opravljanje določenih servisnih
osti za raziskovalno dejavnost.
111 p

AIKAZ NEKATERIH UREDITEV V TUJINI
Slo
valne d'0avr)osti
'e smise,no
primerjati z manjšimi, a glede raziskoin
skeqa ®!
na splošno razvitejšimi državami iz evropal e e
Pfavne
-' ^ ' ' treba pri mednarodnih primerjavah
Pfipoznanad*76 raz'skovaln'h sistemov upoštevati naslednja
"fittstik h803
"111, da vsai v Evropi vse več držav pri državnih
b°lj dosf h n upodročiu znanosti, tehnologije in inovacij vse
k°v OErn ° P°®teva napotila »Frascati« in drugih priročnira
n hove
ziskov ia' S0dejavnosti
i'
nacionalne
zakonodaje
na področju
vpooerf
zelo raznolik
nasledek
posegov
°sredi6 r azis nacionalne prakse. Tako imamo države, ki
n°m L , kovalne dejavnosti urejajo z »osrednjim« zakovečj razlik0-' ^'er se osredje opredeli šele z upoštevanjem
Eskimi pr'ed'n- Parcialnih zakonov, pa celo tudi le s podzade
braleval?valno
iavnost praviloma
v povezavah
z izoalri
. • 'ehnološkim
razvojem,urejajo
industrijsko
in intelektu0
n 0, stan
Pravno D i! - z več dardizacijo itd., zato je cel kompleks
nov zako
zakoni. Temu sledi tudi Slovenija, saj ima
Zakon o " ° raz'skovalni dejavnosti (predmet spreminjanja),
o štanda^^®°kem šolstvu (nov), zakon o SAZU (nov), zakon
zakon 0a lzaci
ii (nov), zakon o industrijski lastnini (nov),
stopaj. mi'1 v delovnem razmerju (v parlamentarnem po-

kam in stV n°vejši dobi pridajajo zelo velik pomen t.i. politino
'oškea:at89ijam na P°dročju raziskovalne dejavnosti, teht>kvice vs hazvo'a in inovativnosti, kjer zakonodaja podaja le
0(1|
pa e s,var redvidenih
očaniaeSp i3
'
P
in legitimnih presoj in
raz
^nja
DQQ(a etov
novrstnih institucij in zakonodajna vpran
d
°l°gy |6' 'f'°
ejansko
sekundarna.
(Vir:
Science and techOients ana
anrt a''on 'or Europe in transition: the role of govern^
Parliaments, UNESCO ROSTE, Benetke, 1993).
ESCA dr
v
Miniranžavam sistemov
prehodu,
kaj najter
upoštevajo
pri
Pri
2akonnHU raz'skovalnih
in politik
to uporabijo
°aaji (glej gornji vir), so naslednji:
in
"acionl^nosti
tehnologije naj se prizna kot pomembna
- par"a "a Prioriteta,
na
na
z
°'0nalnoenti
' Provzamejo
aktivnopolitike,
vlogo pri določanju
nanstvene
in tehnološke
Ure

jaoje'na tem področju terja dolgoročno strateško
'^ikov i . nim
sodelovanjem znanstvene skupnosti, upo-1
V nosti država
z. onrav/lianio
Nljiv0sti?
'
pa
najwlnna
se opremi z ekspertnim
*rni Za
cunio
a opravljanje
svoje
vloge.
P
° teh
Lkov6alno -?or|avn
°č"ih naj vlada ustvarja ugodno klimo za raziza rr.lskov°st in inovativnost, zagotavlja ustrezne razvpita ra.
alno dejavnost in za ustvarjalnost, posebej
e na
?ase,r*ni srkS neza
nacionalno pomembnih področjih, kjer
? bne o
dosten, zakonodajno odpira prostor za
đar
an Zaci e in
ia et7.
'
individualno
pobudo, ob tem pa
p
"eno' sestavino
raziskovalne dejavnosti.
>50nkra,ek Pregled sredstev, političnih prednosti in
"avah
Področju raziskovalne dejavnosti v nekaterih
^
SCU letno nameni za raziskovalno dejavnost 1.780 mrd
)fBc>srecjno /o BDP (1991), od česar investira gospodarstvo
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Politiko sta predvsem odgovorna ministrstvo za

znanost in tehnologijo ter ministrstvo za industrijo. Sicer pa
vsako od 17 ministrstev odgovarja za svoj del raziskovalne
dejavnosti, medsebojno se usklajujejo v posebnem medministrskem odboru za raziskave in tehnologijo, ki mu načeluje
ministrstvo za znanost in tehnologijo. Danski svet za raziskovalno politiko in šest raziskovalnih svetov po področjih ved
svetujejo parlamentu in vladi, deloma pa tudi samostojno
delijo državni denar za projekte.
Španija je v letu 1992 namenila za raziskovalno dejavnost 0.86
% BDP oziroma za 100 % več kot deset let pred tem. Od tega
je dala industrija 47 % sredstev. Za raziskovalno dejavnost je
odgovoren medministrski odbor, ki usklajuje 11 ministrstev,
večjo vlogo imata ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo
za izobraževanje in znanost. Španske province lahko določajo dodatno še svojo lastno politiko na tem področju. Nacionalni program za začetek 90. let daje prednost komunikacijskim in proizvodnim tehnologijam, naravnim virom in okolju,
sociokulturološkim študijam, dalje usposabljanju raziskovalnega osebja, fiziki visokih energij itd.
Grčija je v letu 1991 porabila za raziskovalno dejavnost 225
mio ECU ali 0.5% BDP, od česar je industrija namenila četrtino. Nacionalne prioritete, določila jih je vlada, so: povečati
konkurenčnost industrije, izboljšati raziskovalno infrastrukturo, pospeševati tehnološko usposabljanje, razviti mehanizme in študije za izboljšanje raziskovalne in razvojne politike.
Vsako ministrstvo je odgovorno za svoj del raziskovalne
dejavnosti, najbolj pa ministrstvo za trgovino, industrijo, energijo in tehnologijo ter ministrstvo za izobraževanje. V okviru
prvega deluje avtonomno telo - sekretariat za raziskave in
tehnologijo, odgovoren za usklajevanje raziskovalne dejavnosti med ministrstvi, inštituti, univerzami, podjetji in tujimi
ustanovami na področju raziskovalne dejavnosti.
Irska je leta 1992 namenila za raziskovalno dejavnost 410 mio
ECU ali 1.08% BDP, od tega industrija 59%. Trenutno poteka
sistematična revizija sistema in politike. Prioritete bodo
s področij biotehnologije, materialov, optoelektronike, močnostne elektronike, polimerov in naprednih proizvodnih tehnologij. Usklajevalno vlogo ima urad za znanost in tehnologijo v ministrstvu za zaposlovanje in podjetništvo. Državna
sredstva se delijo deloma prek ministrstev, deloma prek
samostojnih agencij.
*
Portugalska je leta 1990 dala za raziskovalno dejavnost 290
mio ECU ali 0.6% BDP, od česar je industrija prispevala
neposredno četrtino. Sredstva naraščajo z načrtom, po katerem naj bi v sedanjem obdobju dosegla 1% BDP. Nacionalni
plan za 90. leta določa naslednje prioritete: povečati domače
sodelovanje v mednarodnih projektih na področjih ekzaktnih
ved, biologije in biomedicine, povečati udeležbo v evropskih
raziskavah na področju novih tehnologij v informatiki in telekomunikacijah, okrepiti domače raziskovalne zmogljivosti na
področjih proizvodnih in energetskih tehnologij, novih materialov, biotehnologije zaradi modernizacije tradicionalnih
industrij, okrepiti raziskave zemlje, morja, tropov ter družbene
vede in humanistiko.
Telo, odgovorno za planiranje na področju raziskovalne
dejavnosti, je visoki svet za znanost in tehnologijo, v vladi pa
nosi odgovornost državni sekretariat za znanost in tehnologijo v sestavi ministrstva za plan in upravljanje prostora.
Španija, Grčija, Irska In Portugalska prejemajo veliko
finančno pomoč Evropske unije tudi na področju raziskovalne dejavnosti, zato so zgoraj navedeni podatki o njihovih
nacionalnih izdatkih znatno nižji od sredstev, ki so dejansko
na voljo.
Italija je leta 1993 namenila za raziskovalno dejavnost 11.830
mio ECU ali 1.41% BDP, od česar je industrija prispevala 47%
sredstev. Sredstva so se v glavnem namenjala naslednjim
področjem: elektronika, promet, telekomunikacije, kemija,
fizika, okolje, biotehnologija, biomedicina, bioinstrumenti.
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V politiki izvajajo premik javnih sredstev od tehnoloških ciljev
k univerzitetnim raziskavam. Ministrstvo za univerze, znanstveno in tehnološko raziskovanje določa prioritete, nadzira
univerze in inštitute ter upravlja z določenimi instrumenti za
usmerjanje in podpiranje tudi industrijskih raziskav.

-

Luksemburg je leta 1990 namenil za raziskovalno dejavnost
141 mio ECU ali 2.04% BDP, od česar industrija več kot 90%
vseh sredstev (na račun dveh velikih firm). Glavno odgovornost nosi ministrstvo za nacionalno vzgojo, koordinacijo
opravlja medministrski odbor za znanstveno raziskovanje in
tehnološki razvoj. Glavni cilj je ustvarjati ugodno okolje za
podjetniške inovacije, še posebej pri malih podjetjih. V ta
namen ustanavljajo centre za javne raziskave, kjer država
sofinancira projekte, pomembne za podjetja.

2. preusmerjati v industrijo usmerjene inštitute k priviratizatf
ob zadostni prehodni državni podpori,

Nizozemska je leta 1992 porabila za raziskovalno dejavnost
4.473 mio ECU ali 1.91% BDP, od česar je 51% sredstev
prispevala industrija. Industrijsko usmerjeni tehnološki razvojni programi dajejo prednost tehnologijam. Dolgoročne
strateške raziskave so multidisciplinarne, za okolje in energetiko. Posebej podpirajo regijske inovacijske mreže za podporo podjetjem. Poudarjajo pomen poklicnega usposabljanja
in so izjemno zajeti v mednarodno sodelovanje.
Znanstveno in tehnološko politiko pripravlja svet za znanost
in tehnologijo, ki mu predseduje predsednik vlade. Minister
za izobraževanje in znanost usklajuje raziskovalno in znanstveno politiko, minister za ekonomske zadeve in tehnologijo
pa tehnološko politiko.
Avstrija je v letu 1989 namenila za raziskave in razvoj okoli
25.5 mrd šilingov, od tega dobro polovico industrija in trgovina, okoli 40% zvezna vlada, ostalo pa deželne vlade in drugi.
To znaša skoraj 1.5% BDP. Najpomembnejšo vlogo pri javnem
financiranju ima ministrstvo za znanost in raziskave, odgovorno tudi za univerze, ki prejemajo večji del javnih financ za
raziskave.
Zvezni zakon o subvencioniranju znanstvenega raziskovanja
določa sklad za tovrstne raziskave na neprofitnih ustanovah
in sklad za raziskave v gospodarstvu. Leta 1987 je bil ustanovljen sklad za inovacije in tehnologijo, ki z dodatnimi sredstvi
podpira tehnološki razvoj v mikroelektroniki, informacijski
tehnologiji, tehnologiji za okolje, novih materialih, biotehnologiji in v genetskem inženiringu. Poseben sklad za pospeševanje industrijskega raziskovanja pa v povezavi z bankami
podpira predvsem projekte v elektroniki, strojništvu, informacijski tehnologiji, farmaciji in za varstvo okolja.
Od leta 1989 ima Avstrija vladno tehnološko politiko z dolgoročnimi in srednjeročnimi usmeritvami ter naborom instrumentov raznih ministrstev za podpiranje njihovega uresničevanja. Močno skrbijo tudi za razvoj in delovanje infrastrukture
za prenos znanja.
Skupna, čeprav zelo posplošena značilnost v navedenih sistemih v primerjavi s Slovenijo je ta, da je odgovornost za
raziskovalno dejavnost znotraj države bolj decentralizirana in
kooperacijska, da je odločanje o končni porabi javnih sredstev bolj deetatizirano in preneseno na agencije, sklade ter
izvajalske organizacije same in da imajo precej večjo
finančno in usmerjevalno vlogo institucije zasebnega kapitala.
Iz takega ozadja izhajajo tudi priporočila projekta PHARE
A Science and Technology Strategy for Slovenia, ki se je
končal aprila 1994. Tuja skupina, v glavnem sestavljena iz
predstavnikov nemške in francoske svetovalne organizacije,
pod vodstvom g. Jeana-Louisa Monzat de Saint-Juliena je
svoja priporočila strnila v naslednje ključne točke:
1. vzpostaviti sedem neodvisnih nacionalnih raziskovalnih
agencij za institucijsko financiranje raziskovalnih enot, in
sicer za:
- agronomijo, biologijo in okolje
- humanistiko
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medicino
fiziko, računalništvo in elektroniko
kemijsko in strojniško inženirstvo in tehnologije
geologijo, kartografijo in naravne surovine
družboslovje,

3. povečati državni proračun za raziskovalno dejavnost
4. zagotoviti inštitutom t.i. institucijsko financiranje
nas deloma poznano v okviru »ustanoviteljskih odv
države«),
5. na nacionalni ravni opredeljevati razvojne prioritet0'
6. spodbujati industrijo k povpraševanju po inovacija"in
7. izboljšati informacijski sistem na področju razisK"'
dejavnosti.
•o<*
Določena (sicer veliko bolj podrobno razdelana) Pr'P
se v tekoči raziskovalni politiki in ravnanju že upoštevaj
sistemskih spremembah pa želimo upoštevati te*'n)eT zias'i
1. in 4. točke priporočil, medtem ko se glede 2.
,-jnjetf
nove možnosti z že potekajočo pripravo zakona o lasi ^
državnega premoženja na področju javnih zavodov
ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
IV. FINANČNE POSLEDICE
sf
Predlagani zakon glede obsega sredstev ne bodo neP°
povečale finančnih obremenitev državnega prorač"n
t»A!
Na račun novih služb v agencijah se bodo zman'sajleejans*
pri ministrstvu za znanost in tehnologijo, saj bo
s prenosom programov in dela prišlo tudi do prenosai ^
to delo že opravljajo. Vse bodo uporabljale sedanji in»
ski sistem.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
"l.člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja financiranje dejavnosti na področju
1
in tehnologije, ki je v javnem interesu, in določa.P°%
itr
c
organizacijo in opravljanje te dejavnosti, ki se f|na
državnega proračuna.
2. člen
(opredelitev javnega Interesa)

^
te
^/
|S v

V javnem interesu se na področju znanosti in
opravljajo raziskovalna dejavnost, dejavnost ra*
infrastrukture in usposabljanje raziskovalcev.
3. člen
(opredelitev raziskovalne dejavnosti)
Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega
uporabno raziskovanje, eksperimentalni razvojinvencije in tehnološke inovacije.

zna

4. člen
(raziskovalna Infrastruktura)
Raziskovalna infrastruktura obsega raziskovalni
sistem, raziskovalno opremo, literaturo, prostore,
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p renos
ooravi?«Janje
. raziskovalne
znanja indejavnosti.
druge storitve, ki so potrebne za

5. člen
(obseg usposabljanja raziskovalcev)
raziskovalcev
po tem zakonu obsega podisti, podoJf°
'e do Pridobitve naziva doktorja znanodoma in",ursk0 usposabljanje in druge oblike usposabljanja
6. člen
(splošni cilji raziskovalne dejavnosti)
CSf,SI,oveniia z namenom, da prispeva k povečanju
^obitnn ti us,v h 90SP°darskemu napredku in k narodovi
ciljev: °
arja pogoje za uresničevanje naslednjih
- POtooii? po9labljanje znanstvenih spoznanj,
- povečp ■ 0 uporabe znanosti za družbeni razvoj,
"'i^nosti 3n'e obse9a in kakovosti raziskovalno-razvojne
9°io vrhunskih strokovnjakov za raziskovanje in razvoj.
7. člen
(načela raziskovalne dejavnosti)

Nalili
ater h
a
^anosti^
' temeljiso:opravljanje dejavnosti na področju
" "i ^tehnologije,
* avtonom Znanost'in njenega poučevanja,
" raz
novrstnOStSt razisk
ovalcev pri raziskovanju,
"stvna®đotaki'J'vost
"° znanstV0
nihčlovekove
metod in osebnosti
mnenj, in dostojanin varstvo
Q|j)
^lediro •'.? odgovornost raziskovalcev ter inovatorjev za
>oštn ",,hove
9a dela,
6 in,ele
" ""Pleten St razis ktualne lastnine,
" ffiednar^?
kovanja in visokošolskega izobraževanja,
ana
II
vključenost, odprtost in sodelovanje.
*AVUANJE raziskovalne dejavnosti
Moin0
.
8. člen
(opravljanje raziskovalne dejavnosti)
spiskova
h ,avnost P°s,em zakonu
opravljajo raziskovalci
n v družbah .vn'sokošo
' kih in drugih zavodih, gospodari,10v b
, lih ossh u" '
' organizacijskih enotah in v drugih
a oziroma
ta!° r6oistrirane
njihovih organizacijskih enotah, ki so
v sk,adu
(P'skovain
'
z zakonom (v nadaljnjem besedilu:
ru
9ega . ® °r9anizacije), in zasebni raziskovalci s pomočjo
,
okovnega in pomožnega osebja.
i.56 raziskou
1
or a
flora Bt asamos,
9 nizacija
organizira kot organizacijska
Prometu' '
°ien obračun in pooblastila v prav-

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci pridobijo status raziskovalca po tem zakonu z izvolitvijo
v visokošolski naziv v skladu z zakonom, ki ureja področje
visokega šolstva in s statutom visokošolskega zavoda.
Raziskovalci se vpišejo v evidenco o raziskovalcih, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
10. člen
(raziskovalne organizacije)
Pred začetkom opravljanja raziskovalne dejavnosti mora raziskovalna organizacija zagotoviti za izbrana raziskovalna
področja raziskovalce, odgovorne nosilce raziskovalnih ali
razvojnih projektov, raziskovalno opremo in prostore ter
informacijsko dokumentacijsko podporo raziskovanju in razvoju.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
Raziskovalne organizacije se vpišejo v evidenco raziskovalnih
organizacij, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za znanost in
tehnologijo.
Natančnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena, obliko in
način vodenja evidence ter postopek za vpis in izbris iz
evidence določi minister.
11. člen
(izbris)
- če preneha opravljati raziskovalno dejavnost v skladu s tem
zakonom,
- če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v evidenco,
- če preneha obstajati,
- če ji je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
raziskovalne dejavnosti.
Izbris iz evidence se opravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo
raziskovalne organizacije.
12. člen
(zasebni raziskovalec)
Raziskovalno dejavnost lahko kot zasebni raziskovalec opravlja posameznik, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za
odgovornega nosilca raziskovalnih ali razvojnih projektov.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.

9. člen
(raziskovalni nazivi)
ain,'skovaici
e o>ir-'so
razvrščeni v znanstvene in strokovno-razisko■oma1 razvnino
no,iU.
razvojne nazive
^8tver,|
so
el6?' ^n«hL'_!
znanstveni svetnik, višji znanstveni sodeeni
steri,:"
sodelavec, asistent z doktoratom, asistent
)0rn
in asistent.
S(r
r
te«L°Vno-ra?ioi, va,nl
ra>'s Ovalni ,Ve,r| .
oziroma razvojni nazivi so strokovno1,0J K°va|nj
ik oziroma razvojni svetnik, višji strokovnor>0 r
SO(3el lvec
Vijj ' aziS|,
?
oziroma višji razvojni sodelavec, strolstr
Valni sodelavec
iaii
okovn°
oziroma razvojni sodelavec,
r :v
raziskova ni asis,ent
a*v '5ji aSi°;ter,
'
oziroma samostojni razvijalec.
t oziroma višji razvijalec in asistent oziroma

I

Postopek, minimalne kriterije in merila, ki jih uporabljajo
raziskovalne organizacije pri podeljevanju znanstvenega in
strokovno-raziskovalnega oziroma razvojnega naziva, določi
minister, pristojen za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: minister).

Raziskovalna organizacija se izbriše iz evidence:

0p

v

Raziskovalcem podeli nazive pristojni organ raziskovalne organizacije.

Zasebni raziskovalec lahko začne opravljati raziskovalno
dejavnost z dnem vpisa v register, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo.
Postopek za vpis in izbris iz registra predpiše minister.
13. člen
(izbris)
Zasebni raziskovalec se izbriše iz registra:
- če preneha opravljati raziskovalno dejavnost v skladu s tem
zakonom,
- če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register,
- če umre,
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- če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
raziskovalne dejavnosti.
Izbris iz registra se opravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo
zasebnega raziskovalca.
2. Raziskovalni initltuti

19. člen
(vodja enote)
Kadar se javna raziskovalna organizacija oblikuje kot organ'
zacijska enota, vodi delo in poslovanje enote vodja eno
i

14. člen
(raziskovalni inštituti)
Kot raziskovalni inštitut lahko v pravnem prometu posluje
raziskovalna organizacija, ki je pravna oseba in izpolnjuje
pogoje, določene s tem zakonom, ter opravlja raziskovalno
dejavnost kot svojo pretežno dejavnost.
15. člen
(univerzitetni inštituti)
Kot univerzitetni inštitut lahko v pravnem prometu posluje
raziskovalna organizacija, katere pretežni ustanovitelj je univerza ali ki je članica ali pridružena članica univerze ali
organizacijska enota članice oziroma pridružene članice univerze ter izpolnjuje druge pogoje, določene s tem zakonom,
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ter s statutom univerze.
3. Javne raziskovalne organizacije

aWC

Pravice in odgovornosti vodje enote se določijo z
o ustanovitvi.

"*

Za imenovanje in razrešitev vodje enote se upor'
določbe, ki veljajo za direktorja javne raziskovalne
cije.
20. člen
(znanstveni oziroma strokovni svet)
Za obravnavanje strokovnih zadev s področja dejavnostiDjtfjjj
raziskovalne organizacije in za odločanje o njih seJ> ....
znanstveni oziroma strokovni svet (v nadaljnjem
znanstveni svet).
|c
Znanstveni svet sestavljajo predstavniki odgovornih n°sidru9'j
raziskovalnih in razvojnih projektov, lahko pa tudi
domači in tuji znanstveniki.
Naloge znanstvenega sveta ter način oblikovanja in ""^unose določijo z aktom o ustanovitvi in s statutom javne ra
valne organizacije.

16. člen
(javne raziskovalne organizacije)

21. člen

Javno raziskovalno organizacijo lahko ustanovi država, javna
raziskovalna organizacija, javna univerza ali samostojni javni
visokošolski zavod.

Javni visokošolski zavodi so javne raziskovalne or9anlZ
fr°0i\i
katerih organe in način upravljanja ureja zakon s P00
visokega šolstva.

Akt o ustanovitvi javne raziskovalne organizacije, ki jo ustanovi država, sprejme Vlada Republike Slovenije oziroma
Državni zbor Republike Slovenije, če tako določa zakon.
Soustanovitelji javne raziskovalne organizacije so lahko tudi
druge pravne in fizične osebe.
Javne raziskovalne organizacije imajo organe, določene s tem
zakonom in zakoni, ki urejajo statusna vprašanja posameznih
organizacijskih oblik.
17. člen
(organ upravljanja)
Organ upravljanja javne raziskovalne organizacije sestavljajo
predstavniki ustanovitelja, predstavniki odgovornih nosilcev
raziskovalnih in razvojnih projektov ter predstavniki delavcev.
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje
mandata in pristojnosti organa upravljanja javne raziskovalne
organizacije se določijo z aktom o ustanovitvi.
18. člen
(direktor)
Delo in poslovanje javne raziskovalne organizacije vodi direktor ali drug organ, določen z zakonom (v nadaljnjem besedilu:
direktor).
Direktorja javne raziskovalne organizacije imenuje in razrešuje organ upravljanja s soglasjem ministra.
Za direktorja javne raziskovalne organizacije je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnih projektov in programov ter izpolnjuje druge pogoje,
določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javne
raziskovalne organizacije.
Direktor javne raziskovalne organizacije se imenuje in razreši
na način in po postopku, ki velja za direktorja javnega zavoda
oziroma javne gospodarske družbe, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
34

III. OPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI
22. člen
(organizacija raziskovalne infrastrukture)
nra^'i3'0
Raziskovalno infrastrukturo organizirajo oziroma oP .
fizične osebe ter pravne osebe ali njihove o.^,
sKm»enote in druge organizacije, ki so za to registrirane
|„i
z zakonom (v nadaljnjem besedilu: organizacije razis
infrastrukture).
uijkuj^
Organizacije raziskovalne infrastrukture se lahko .°T.aStrii*'
nrnani7nriio informacijske
infnrmapiiclfO Hoiavnneti
kot organizacije
dejavnosti jn kOt in''
turni raziskovalni centri.
Infrastrukturni raziskovalni centri se oblikujejo kot:
- instrumentalni centri,
- nacionalne zbirke in etaloni,
ja r&
- tehnološki centri, ki se organizirajo kot centri znani
vojna jedra in centri za prenos tehnologij,
- tehnološki parki.
Natančnejše pogoje za oblikovanje infrastrukturnih
valnih centrov določi minister.

raZ

orab'i'Ž
Za organizacije raziskovalne infrastrukture se up° ^ ^
določbe, ki veljajo za raziskovalne organizacije, te n
zakonom določeno drugače.
Organizacija informacijske dejavnosti lahko začne 0oP
dejavnost v skladu s tem zakonom, ko izpolni P°9 '
čene s tem zakonom in zakoni, ki urejajo statusna vp
na področju dejavnosti, za katere se ustanovijo.

£

v'j
Infrastrukturni raziskovalni center lahko začne oP^j, f
dejavnost, ko izpolni pogoje, določene v skladu s
konom.
j
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23. člen
uavne organizacije raziskovalne infrastrukture)
dr

an Zac
iava°r^avna
' ''° raziskovalne infrastrukture lahko ustanovi
samneJ|ni
raziskovalna organizacija, javna univerza in
lavni visokošolski zavod.
Akt
ture kn!fn°vitvi 'avne organizacije raziskovalne infrastruknije.'
ustanovi država, sprejme Vlada Republike SloveSo

Vi
lahkn°»tudi
!?'''druge
'avnepravne
organizacije
raziskovalne
in fizične
osebe. infrastrukture

24. člen
(organi)
r
0fr»a obiikC-'atl raz'skovalne infrastrukture se imenujejo oziurejajo statu'e'° or9ani, določeni s tem zakonom in zakoni, ki
USna v raS
P anja raziskovalne
na področju infrastrukture.
dejavnosti, za katere
^* ustanr,uV,J0 organizacije

direktorja in vodje enote v javni organizaciji
1 6 ln
in m
'rastrukture
19 I .
- Člena tega zakona.se smiselno uporabljata določbi
25. člen
(programski svet)

Postopek izbire ter način financiranja podiplomskih študijskih programov, ki jih financira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, in izvajalcev teh programov določi minister.
28. člen
(Izbor kandidatov)
Kandidate, za katere bo ministrstvo, pristojno za znanost in
tehnologijo, zagotavljalo sredstva za podiplomsko usposabljanje, izbere na podlagi javnega razpisa raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod, v katerem se bo kandidat
usposabljal.
Raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod iz
prejšnjega odstavka lahko sklene z izbranimi kandidati
delovno razmerje za čas, ki ni krajši od trajanja program
usposabljanja, v skladu s programom razvoja organizacije
oziroma odobrenim številom novih delovnih mest.
Kandidat iz prvega odstavka tega člena, ki ne sklene delovnega razmerja v raziskovalni oziroma visokošolski organizaciji, se lahko zaposli pri organizaciji, ki ni raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod, ali pa prejema štipendijo
za raziskovalno usposabljanje.
Postopek in pogoje za odločanje o financiranju kandidatov
določi minister.

'Opravo
*aciierazieLPr°9ramskih usmeritev in programa dela organi°valne infrastrukture se oblikuje programski svet.
p
8 S

SVet s stavl a
uLorabl
®a
' j°

|0
predstavniki raziskovalnih organiPPravljajo
?
i io v storitve,
in predstavniki
ki
Ilire,
nejavnost
organizacijah
raziskovalnedelavcev,
infrastruk"aii" Q0 n a*
ot},ikova
**r "°ločiio z ak,
nja in delovanje programskega sveta
^'sko\Ji„ne .infrastrukture.
om o ustanovitvi in s statutom organizacije

USp

OSA bljanje raziskovalcev
26. člen
(usposabljanje raziskovalcev)

,"k|adu i
v Cev> ki D m zakonom se financira usposabljanje raziskou^ošolskih
Prožno
v raziskovalnih organizacijah ali
Sp
v
°sab|jannie,z?kivodih
v celotiRepubliki
poteka vSloveniji,
tujini. izjemoma pa tudi
p
°sabr
m6a na*iva
Preižnjega odstavka se financira do pridobi9ister znano0{Znanosti' 'ahko "a ,ud' pridobitve naziva
Vsabr 8 obse9a
Racijah'al?^V- ko sraziskovalno delo v raziskovalnih orga^iDinrL
,
^°' klh zavodih in opravljanje obveznosti
0
ruskem študijskem programu.

29. člen
(sodelovanje raziskovalnih organizacij z visokošolskimi
zavodi)
Raziskovalna organizacija, ki ni visokošolski zavod, lahko
v okviru svoje raziskovalne dejavnosti sodeluje z visokošolskim zavodom pri izvajanju visokošolskega izobraževanja,
zlasti pri izvajanju podiplomskih študijskih programov.
Raziskovalna organizacija, ki ni visokošolski zavod, lahko
sodeluje z visokošolskim zavodom pri izvajanju podiplomskih
izobraževalnih programov, ki dajejo javno veljavno izobrazbo,
če izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje podiplomskega
izobraževanja in če obstaja javni interes za izvajanje takih
programov oziroma potreba ali interes organizacij ali posameznikov za njihovo izvajanje in financiranje.
Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotovi v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
Raziskovalna organizacija lahko samostojno ali v sodelovanju
s tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami
organizira in izvaja (varianta: dodiplomske in) podiplomske
študijske programe in študijske programe za izpopolnjevanje,
če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo.
V. SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
30. člen
(svet za znanost in tehnologijo RS)

27. člen
(Podiplomski študijski programi)
stc no za
Ste*
nb"ipl°msk.1P*.'ud
?j
znanost in tehnologijo, financira
2a
lual'iske
SKe programe in druge oblike u!
^ Zaom,
av|.
9ota°i
'
Programe
|ajo izobraževanje raziskovalcev. usposabljaqr
i6h no| n8 i2
PM ogjjo pPrejšnjega odstavka določi Svet za znanost in
Ublike slove
Po ra7^
nije ob upoštevanju kakovosti in
d2| u
p.
skovalcih na posameznih področjih.

eav'Pr°grama iz prejšnjega odstavka je lahko visoko'2acija' i, izvaia program, lahko pa tudi raziskovalna
Odi
' sodeluje pri izvajanju programa,
fiv .^itev 0,)
lister
segu in načinu financiranja programov sprejme
n

B

Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije kot strokovno posvetovalno telo.
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije:
1. določi usmeritve nacionalnega programa na področju znanosti in tehnologije in v tem okviru predlaga:
- dolgoročne in srednjeročne cilje
- izhodišča za določitev:
razmerij med naslednjimi programskimi sklopi: raziskave,
tehnološki razvoj, usposabljanje raziskovalcev in raziskovalna infrastruktura
razmerij med temeljnimi in uporabnimi raziskavami ter
ciljno usmerjenimi in svobodnimi raziskavami
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letne politike uresničevanja nacionalnega programa na
področju znanosti in tehnologije
- razmerja med naravoslovjem, tehniko, biotehniko, medicino, družboslovjem in humanistiko
2. ocenjuje stanje v raziskovalni dejavnosti, znanosti in razvoju tehnologije z vidika mednarodne primerljivosti, kakovosti in družbene smotrnosti
3. obravnava in potrdi letna poročila agencije oziroma nacionalnega raziskovalnega sveta o izvajanju projektov oziroma
programov
4. spremlja rezultate in učinke delovanja na področju znanosti
in razvoja tehnologije v Sloveniji in ocenjuje uresničevanje
nacionalnega programa na področju znanosti in tehnologije,
spremlja razvoj znanja in tehnologije po svetu ter načrtovanje
njune uporabe v sodelovanju z gospodarskimi, strokovnimi in
drugimi organizacijami oziroma njihovimi združenji
5. obravnava predloge zakonov na področju znanosti in tehnologije ter na drugih področjih, ki zagotavljajo splošne
pogoje za spodbujanje raziskovalne dejavnosti in inovativnosti
6. določi podiplomske študijske programe za usposabljanje
raziskovalcev in določi prednostna področja za usposabljanje
raziskovalcev
7. daje pobude in predloge za urejanje vprašanj na področju
znanosti, tehnologije in inovativnosti
8. vsakih pet let izdela poročilo z izhodišči in usmeritvami za
nacionalni program na področju znanosti in tehnologije in ga
predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije
9. ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi
predpisi.

Nacionalni program na področju znanosti in tehnologij® s®
lahko dopolnjuje vsako leto.
33. člen
(sprejem)
Nacionalni program na področju znanosti in tehnologi4
sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Predlog nacionalnega programa na področju znanosti in
nologije pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagiu ^
ritev, ki jih pripravi Svet za znanost in tehnologijo R®P"| jp
Slovenije, v sodelovanju s Slovensko akademijo z.nan°njZaumetnosti, Svetom za visoko šolstvo, raziskovalnimi orgI* ^
cijami, organizacijami raziskovalne infrastrukture, zborn
in strokovnimi društvi oziroma združenji.
34. člen
(izvajanje)
Vlada Republike Slovenije vsako leto sprejme poročilo o uf*
ničevanju nacionalnega programa na področju znan s
tehnologije ter politiko uresničevanja nacionalnega p'09
na področju znanosti in tehnologije v naslednjem letu
idloi'
Poročilo in akt o politiki Vlada Republike Slovenije Pre'
v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije

VII. FINANCIRANJE
35. člen
(sredstva)

n P<»
Sredstva, potrebna za izvajanje nacionalnega Pr0?r/aVne5a
področju znanosti in tehnologije, se zagotavljajo iz drz
proračuna in iz drugih virov.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki se nanašajo na visokošolsko dejavnost, sodeluje
s Svetom za visoko šolstvo Republike Slovenije.
31. člen
(sestava sveta)
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije sestavljajo
vrhunski strokovnjaki s področja znanosti, izobraževanja, tehnologije in gospodarstva.
Predsednika in člane Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog
univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zbornic,
raziskovalnih organizacij, organizacij raziskovalne infrastrukture, upravnih organov in organizacij ali združenj raziskovalcev oziroma raziskovalnih organizacij.
Po položaju so člani Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, rektorji univerz (varianta: predsednik Gospodarske zbornice Slovenije) in direktorja Tehnološkega razvojnega sklada ter Slovenske znanstvene fundacije.

36. člen
(ocena stanja)
Minister ob oblikovanju memoranduma predloži V cjona'*
blike Slovenije predlog letne politike uresničevanja na Jj.
nega programa na področju znanosti in tehnologijesete ^
njeročne in dolgoročne cilje, predlog okvirnega °brazrn
%rjj pri
stev, potrebnih za izvajanje politike, in okvirnih
|L piv
delitvi sredstev med področji, določenimi z nacionalni"1
gramom na področju znanosti in tehnologije.
37. člen
(sredstva iz državnega proračuna)
V državnem proračunu se zagotovijo sredstva za:
1. raziskovalno dejavnost, ki obsega:
- temeljne in uporabne raziskave,
- ciljno usmerjene raziskave,
- oživljanje znanstvenih področij,
,v9ni"
- spodbujanje tehnološkega razvoja, inovacij in znans
invencij,

32. člen
(cilji, velikost In obseg)

2. usposabljanje raziskovalcev, ki obsega:
HiisK*"*
- financiranje stroškov izvajalca podiplomskega štud'l
programa,
.,
0f
- štipendiranje kandidatov podiplomskih študijsKin v
mov, vključno s stroški za pokojninsko in zdravstveno z 8 1
vanje oziroma financiranja stroškov študija,
-racij "
- zagotavljanje sredstev javnim raziskovalnim organiz
0
in visokošolskim zavodom za delovna mesta razisk ^
katerih usposabljanje se financira v skladu s tem
- zagotavljanje sredstev za delovna mesta za usposa
v okviru financiranja raziskovalnih projektov,

Nacionalni program na področju znanosti in tehnologije opredeljuje dolgoročne in srednjeročne cilje na področju znanosti
in tehnologije ter velikost in obseg raziskovalne dejavnosti in
drugih dejavnosti, potrebnih za dosego teh ciljev.

3. sofinanciranje infrastrukturne dejavnosti, ki obsega, p,
- znanstveno in tehnološko informiranje ter komun'Ci ^
- izgradnjo podatkovnih zbirk in statistik za področje
sti in tehnologije,
,

Predsednik in člani Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije so imenovani za štiri leta tako, da se na vsaki dve leti
imenuje polovica članov, ki niso člani po položaju.
VI. NACIONALNI PROGRAM NA PODROČJU ZNANOSTI IN
TEHNOLOGIJE

36
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-vzdiT? vzdrževanje raziskovalne opreme,
- invo«taVl16'anv'eširin delovanje infrastrukturnih centrov,
»osti
'tev in posodabljanje prostorskih zmogljirjg??°'ay'i®nie ustanoviteljskih obveznosti države do javnih
inlrastriu«ure, or
9anizacij vinskladu
javnihs tem
organizacij
raziskovalne
določenih
zakonom,
Mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje,
Vn sti na
»ars?to
?
Področju standardizacije in meroslovja ter
v
° '"telektualne lastnina

38. člen
(Javni razpis)
Sredstva iz državnega proračuna se dodelijo na podlagi javrazpis
Ja izvaian 3 do'°'b° iz prejšnjega odstavka se lahko sredstva
"stanovito!8 ,proobv
9ramov temeljnih raziskav in za pokrivanje
lah |n
eznosti v javnih raziskovalnih organizacitavijaio n" organizacijah raziskovalne infrastrukture zagoPosredno brez javnega razpisa.
39. člen
(normativi In standardi)
^orrnativo ,n
in •
%
?. standarde ter druga merila za določanje sredp
nancir
programa na
°dročii, '
arije v okviru nacionalnega prograrr
Republike Slo"6r>ije. nan°sti in tehnologije določi Vlada Republik
^r®d H
"^vka
°n3lnena

Ra*i

'
wl''° normativov in standardov iz prejšnjega
"'ada Republike Slovenije pridobi mnenje Naciraziskovalnega sveta.
40. člen
(vrednotenje kakovosti)

3 or
Istev'ri'l
dri 9anizacija,
a—• rora katere
r\aioi c dejavnost
uoja«i iuoi se financira
imihi ivn« iz
■«"otiti kako
P
čuna, mora stalno in sprotno vredS
'i razi«k° va
' raziskovalnega
dela svojih raziskovalnih sku'cev 'kin dosegati
minimalne
^ P° mfitrl!?
ocjologiji,
jo predpiše
minister.standarde kakovo-

Ciljni raziskovalni programi organizacijsko povezujejo in strokovno usklajujejo večje število raziskovalnih in razvojnih projektov oziroma organiziranih raziskovalnih, kadrovskih in
infrastrukturnih prizadevanj, ki so v neposredno podporo
uresničevanju ciljev nacionalnega pomena oziroma ciljev večjega števila zainteresiranih uporabnikov.
Ciljni raziskovalni programi so praviloma interdisciplinarni.
Program oživljanja znanstvenega področja določa ožja disciplinarna področja ali strokovne tematike, ki so večjega
pomena za razvoj Republike Slovenije, vendar primerjalno
z drugimi področji zaostajajo za razvojem v svetu. Oživljanje
se izvaja z usposabljanjem raziskovalcev, nakupom raziskovalne opreme, vključevanjem usposobljenih tujih raziskovalcev ter na druge načine.
Način in postopek oblikovanja ciljnih raziskovalnih programov in programov oživljanja znanstvenih področij določi minister.
43. člen
(izbor)
Projekti oziroma programi ter njihovi izvajalci se izberejo
izmed predlogov, prispelih na javni razpis, na podlagi strokovnih ocen oziroma mnenj strokovnih teles, določenih v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi.
Ocenjevalcem je v odnosu do ocenjevancev zagotovljena
anonimnost.
44. člen
(organlzaci)a In Izvajanje projektov oziroma programov)
Organizacijo in izvajanje projekta oziroma programa vodijo
odgovorni nosilci programa oziroma projekta.
45. člen
(odgovorni nosilec)
Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta oziroma programa je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima doktorat znanosti,
- ima objavljena znanstvena dela v zadnjih treh letih,
- izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje skupine.

r>a
Zahtew>na °r9an'zacija iz prejšnjega odstavka mora letno
p
[edlojit; min'strstva, pristojnega za znanost in tehnologijo,
v
ainaga đr°|ći'° 0 opravljenem vrednotenju kakovosti razi-

l?'n°a SDo^ni' so vPisani v evidenco raziskovalcev, morajo
znanila na Podatke
bibliografiji
način, ki ogasvoji
določi
minister. in rezultatih pre41. člen
(projekti oziroma programi)
ua
C,
. >' ,zva an e
arVane
kot
' i raziskovalne dejavnosti morajo biti obliPr
k °9ramra2iskova,ni
' razvojni oziroma inovacijski projekti
ponu
s?' vProjekti''Vzpostav|
dbe za izvajanje infrastrukturne dejavnosti
h aine in«ra tf
janja oziroma programi delovanja raziki « ' ..® uktureV in
ponudbe tU
za ItfUJUl
izvajanje
K.J^tl,
III ^VIIUUUO
IJV-. drugih dejav«v,M.
0r t
k' ajo biti ''.nancirajo iz sredstev državnega proračuna,
đi|
lik
u Dr
kot programi
p °ojekti?vane
oziroma
programi).dejavnosti (v nadaljnjem
.^udbe, .
'<0van6aKl(IZvaianie usposabljanja raziskovalcev morajo biti
ot programi za usposabljanje raziskovalcev.

b.0r

i

Odgovorni nosilec razvojnega ali inovacijskega projekta oziroma programa je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega člena.
;
Odgovorni nosilec iz prejšnjega odstavka je lahko tudi strokovnjak, ki ne izpolnjuje pogojev iz 1. in 2. alineje prejšnjega
člena, če ima opravljena raziskovalna ali razvojna dela, registrirane patente oziroma inovacije, v skladu s predpisi o standardih kakovosti, ki jih določi ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
47. člen
(odgovorni nosilec v infrastrukturi)
Odgovorni nosilec projekta vzpostavljanja ali programa delovanja raziskovalne infrastrukture in infrastrukture za prenos
znanja mora imeti izobrazbo in izkušnje, potrebne za načrtovanje, delovanje, vzdrževanje in uporabo infrastrukturnih
zmogljivosti.
48. člen
(odgovorni nosilec programa usposabljanja)

42. člen
(ciljni raziskovalni programi)

Nbe. .
|,'®.''udi |J} Izy?i?nje raziskovalne dejavnosti se lahko oblikula
znan^ci|ene
ini raziskovalni programi ali kot program oživga področja.

|e

46.člen
(odgovorni nosilec razvojnega dela)

Program usposabljanja raziskovalcev vodi mentor, ki mora
izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega
programa ali projekta iz 45. člena tega zakona.
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razpise, izbor izvajalcev, financiranje, nadziranje
projektov oziroma programov določi minister.

49. člen
(ustanoviteljske obveznosti)
Ustanoviteljske obveznosti javnih raziskovalnih organizacij in
javnih organizacij raziskovalne infrastrukture so:
- sredstva za pokrivanje neprogramskih stalnih stroškov organizacije,
- del sredstev za plače uveljavljenih raziskovalcev,
- del sredstev za oblikovanje raziskovalnega sklada organizacije.
Sredstva iz tega člena se zagotavljajo na način in v obsegu,
kot ju določi minister (varianta: Vlada Republike Slovenije).
50. člen
(pogodbe)
Z izbranimi raziskovalnimi organizacijami in organizacijami
raziskovalne infrastrukture za izvedbo projekta oziroma programa in programa usposabljanja raziskovalcev (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci) se sklene pogodba o izvedbi.
Z raziskovalnimi organizacijami in organizacijami raziskovalne infrastrukture, katerim se zagotavljajo sredstva na podlagi drugega odstavka 38. člena tega zakona, se sklene
pogodba o letnem zagotavljanju sredstev.
Če se pogodba iz tega člena sklene z raziskovalno organizacijo oziroma organizacijo raziskovalne infrastrukture, ki ni
javna raziskovalna organizacija oziroma javna organizacija
raziskovalne infrastrukture, se le-ta sklene po načelih, ki
veljajo za koncesijske pogodbe.
Pogodbo iz tega člena sopodpiše odgovorni nosilec projekta
oziroma programa, ki prevzema odgovornost za kakovost
izvršene pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih.
Raziskovalna organizacija oziroma organizacija raziskovalne
infrastrukture je dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje projekta oziroma programa v skladu s pogodbo in navodili odgovornega nosilca projekta oziroma programa.
51. člen
(nadzor)
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, spremlja izvajanje projekta oziroma programa in programa usposabljanja
raziskovalcev ter nadzira namenskost porabe proračunskih
sredstev, namenjenih za njegovo izvedbo, če s tem zakonom
ni določeno drugače.
Izvajalec je dolžan svoje delo in dosežke dokumentirati tako,
da je mogoč stalen vpogled v izvajanje projekta oziroma
programa.
52. člen
(poročila)
Javne raziskovalne organizacije in javne organizacije raziskovalne infrastrukture, ki prejemajo sredstva za ustanoviteljske
obveznosti iz drugega odstavka 38. člena, morajo izdelati
letna poročila o svojem delovanju ter letne programe delovanja in razvoja ter jih predložiti v soglasje ustanovitelju.
Odgovorni nosilec projekta oziroma programa mora po zaključku projekta oziroma programa ali v časovnih razdobjih,
določenih s pogodbo o izvedbi projekta oziroma programa,
pripraviti za financerja letno poročilo o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.
Odgovorni nosilec projekta oziroma programa, ki ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega odstavka, ne more kandidirati za
financiranje projektov oziroma programov iz javnih sredstev.
53. člen
(izvedbeni predpisi)
Podrobnejšo organizacijo, metodologijo in postopke za javne
38

izvajanja

VIII. ORGANIZACIJA IN VODENJE POSTOPKOV IZBORA
PROJEKTOV IN PROGRAMOV
1. Agencija
54. člen
(ustanovitev)
Za organizacijo in vodenje postopkov izbora Pronale^9 |anko
roma programov in opravljanje flrugih strokovnih
m0zro
Vlada Republike Slovenije (varianta: minister) za posa
raziskovalno področje ustanovi agencijo.
Agencija ni pravna oseba.
Agencija posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavoda
Agencija opravlja naloge, za katere je pooblaščena * .^trnom in drugimi predpisi, v imenu ministra in za račun
stva, pristojnega za znanost in tehnologijo.
Delovanje agencije urejajo pravila, ki jih sprejme svet ig®^
v soglasju z Vlado Republike Slovenije (varianta: min
55. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
pro- organizira in vodi postopek izbora projektov ozironri
gramov,
- usklajuje delo nacionalnih koordinatorjev,
nzif"118
- določi prednostne liste za financiranje projektov o
programov na posameznem področju,
nro- sklepa pogodbe o financiranju projektov ozirom
gramov,
. oročil°
- na podlagi poročil odgovornih nosilcev pripravi P ^
o stanju, dosežkih in usmeritvah razvoja na posam
področju,
- določa recenzente,
oraD"
- predlaga metodologijo ocenjevanja ter ufeklajuje up1 ^
kriterijev za ocenjevanje pri evalvaciji projektov oziro"
gramov,
oV
- spremlja izvajanje projektov oziroma program
področju, za katerega je ustanovljena, in opravlja
v obsegu, ki je določen v 51. členu tega zakona.
odel"
Agencija vsaj enkrat letno poroča ministru o svojem
g
rezultatih projektov oziroma programov, ki se financ
javnih sredstev.
56. člen
(organ upravljanja)
Agencijo upravlja svet agencije.

^

Predsednika, podpredsednika in člane sveta agencije
minister izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo
organizacije, organizacije raziskovalne infrastrukture, ^
šolski zavodi, raziskovalne skupine in društva razisK"
kateri
Nacionalni koordinatorji, imenovani za področje, za * p0|<r
se ustanovi agencija, so člani sveta agencije po svoje
ža u
' „i.
orf"
Vsaj ena tretjina članov mora biti imenovana izmed up
kov rezultatov programov oziroma projektov.
i K""'
Predsednik, podpredsednik in člani, ki niso nacionain ^09
dinatorji, so imenovani za štiri leta in so lahko ",a5tf '
imenovani. Nacionalni koordinatorji so imenovani za
janja njihove funkcije.
rfse"^
Pristojnosti sveta agencije, predsednika in podpre"
se določijo z aktom o ustanovitvi.
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57. člen
(direktor)
Renčijo vodi direktor.
Direkt
8 2 8 n vodi del
^opaaa^
"' '^in je' odgovoren °za azakonitost
9enc'i8' predstavlja
in
gencijo
dela agencije.
Oirekt,0ria imenuje in razrešuje minister.

Nacionalni raziskovalni svet pripravi poročilo o stanju, dosežkih in usmeritvah razvoja raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji in ga posreduje ministru in Svetu za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije.
Način in postopek sodelovanja med strokovnimi telesi ministrstva, agencijami in Nacionalnim raziskovalnim svetom
določi minister.

lu

ndaclja°*'<' ra*vo'nl 8klad, Slovenska znanstvena
58. člen
(opravljanje nalog agencije)

4. Nacionalni koordinatorji raziskovalnih polj

3' 0 g g
°Prav|ja T„ehnc'',e na področju tehnološkega razvoja lahko
s 0
n
"cija
P sabliani°
razvojnipasklad,
na področju
raziskav
in
Ja raziskovalcev
Slovenska
znanstvena
fundaNaloge jn
ris,0 nosti
ženske ^nans,ve
'
Tehnološkega razvojnega sklada in
!p
°Qodhn
ne fundacije
se podrobneje določijo
aoab f
°. ki |o skleneta
z ministrom.
c

'°nalnl raziskovalni svet

61. člen
(pristojnosti in imenovanje)
Za spremljanje razvoja znanstvenih strok in metod v okviru
raziskovalnega polja ter za učinkovito in kakovostno organiziranje evalvacijskih in recenzentskih del v postopkih izbora
projektov oziroma programov in za opravljanje drugih z zakonom in drugimi predpisi določenih nalog imenuje minister
nacionalne koordinatorje raziskovalnih polj (v nadaljnjem
besedilu: nacionalni koordinatorji).
Nacionalni koordinator je lahko, kdor izpolnjuje pogoje, določene za odgovornega nosilca raziskovalnega oziroma razvojnega projekta oziroma programa.

59. člen
(ustanovitev)

^

roma programov in raziskovalnih organizacij, usklajuje delo
agencij in drugih pooblaščenih subjektov, odloči o zahtevi za
ponovno ocenitev predloženega projekta ter opravlja druge
naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

t0y a

dela a
* ormfni'6lran
9®ncij in drugih poooblaščenih subjektoma
Drnn
'e in voden)e postopkov izbora projektov
f0rna
ramov za nadzor nad
proara v ter
' za
izvajanjem projektov ozi°d'°4itev
in ■ r PraV
strokovno
pomoč pri sprejemanju
a ni r
preclp sov minister
' aziskoJaln' '
'
'
ustanovi Nacir
^ ®tlserl ■
Va,n
od red
®9a svol'
sednika in člane Nacionalnega raziskoela Plm P
enuje minister.

*®a sveta poVpo|V ®9.enc'' so elani Nacionalnega raziskoval^cionair,.
ta|rnan]Doira2isk0va
'ni svet ima največ 15 članov, od tega
0 izmed
Proiektm
predstavnikov uporabnikov rezultatov oziroma programov.

Nacionalnega koordinatorja za določeno raziskovalno polje
imenuje minister izmed oseb, ki jih predlagajo raziskovalne
organizacije in raziskovalne skupine.
Nacionalni koordinatorji so imenovani za tri leta in so lahko
ponovno imenovani.
Raziskovalna polja iz prvega odstavka tega člena določi minister.

r

°nalni

ra

ziskovalni svet določi:
J^n
ki se'«?« lis!° raziskovalnih projektov ozi
oziroma progra(v nadaljnjem besena
" k'r 9.'°nalna^^° 'avnih sreds,ev (v nad
!%*&? 0cerijevanje projektov oziroma programov in
» a^todoio ?r9an'zacii,
ttov,
9'JO za javne razpise projektov oziroma prot, "krepe
.°>h,
Ukf p
6 e

62. člen
(pristojnosti in izbor)
Recenzenti ocenjujejo predloge projektov oziroma programov, raziskovalna poročila in opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

60. člen
(pristojnosti)

ci

5. Recenzenti

a

Pospeševanje povpraševanja po raziskovalnih

Recenzent je lahko, kdor izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega oziroma razvojnega projekta oziroma programa.
Recenzente predlaga nacionalni koordinator.
Recenzenti so dolžni izdelati oceno objektivno in po pravilih
stroke.

IX. JAVNOST DELA RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

vo

- ^/epe ^ j znanstvene raziskovalne infrastrukture,
Ohc 0sredstev
aouuiMuio i-a
°?irr0rt)a
-rni oh^
' in,rastrukture
za picnua
prenos znanja,
9 am
Pronr
. potrebnih
za izvedbo
I
°v, uvrščenih
na nacionalno
listo, projektov
Ve
'uie n.
na
Področju:
- cirba^bra2?ik ra
ziskovalcev,
- JNh ra?i-t va,ne opreme,
s
Valnih r ramov
Peševan,a°
P °9
.
fiart>
tehnološkega razvoja ter
ij
Porabo kriterijev za ocenjevanje projektov ozi-

I

63. člen
(javnost)
Delo raziskovalnih organizacij, pri katerih so bila uporabljena
sredstva iz državnega proračuna, je javno z omejitvami, ki jih
določijo predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine.
Raziskovalne organizacije popularizirajo raziskovalno dejavnost in obveščajo javnost o svojem delu s tem, da objavljajo:
- raziskovalni program,
- rezultate raziskovalnega in razvojnega dela,
- letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.
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Javnost rezultatov projektov, ki jih naročijo gospodarske
družbe in druge samostojne pravne osebe, je lahko
s pogodbo omejena.
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, določi način
obveščanja javnosti in uporabnikov raziskovalnega dela ter
dostopnost rezultatov v primerih, ko se za njihovo pridobitev
uporabljajo tudi javna sredstva.

66. člen
(pridobivanje podatkov)
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo,
podatke za opravljanje dejavnosti na podlagi prijav in H
logov.
O posrednem pridobivanju podatkov posameznika
potrebno obveščati.
67. člen
(obdelava podatkov)

X. VSEBINA EVIDENC IN REGISTROV NA PODROČJU
ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE

Osebni podatki iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zak°"^
uporabljajo za namene, določene v tem zakonu, m »H
privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nana»«J

64. člen
(evidence)
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, vodi naslednje evidence:
- register zasebnih raziskovalcev,
- evidenco raziskovalcev,
- evidenco raziskovalnih skupin,
- evidenco raziskovalnih oziroma infrastrukturnih organizacij,
- evidenco projektov in programov,
- evidenco raziskovalcev, ki se usposabljajo po tem zakonu.
Raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki trajneje in
organizirano skupaj izvajajo raziskovalne projekte oziroma
programe in izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne
dejavnosti, določene s tem zakonom.
Raziskovalno skupino vodi raziskovalec, ki mora izpolnjevati
pogoje za nosilca raziskovalnega projekta oziroma programa.
V raziskovalni skupini, ki usposablja raziskovalce, mora poleg
vodje vsaj še eden od raziskovalcev izpolnjevati pogoje za
nosilca raziskovalnega projekta oziroma programa.
Podrobnejše pogoje za delovanje raziskovalne skupine določi
minister.
65. člen
(vsebina evidenc)
Register zasebnih raziskovalcev vsebuje:
- ime in priimek ter rojstni datum zasebnega raziskovalca in
enotno matično številko občana,
- naslov stalnega prebivališča zasebnega raziskovalca,
- podatke o znanjih,
- predmet oziroma področje raziskovalne ali razvojne dejavnosti,
- sedež opravljanja raziskovalne oziroma razvojne dejavnosti.
Evidenca o raziskovalcih vsebuje:
- ime in priimek ter rojstni datum raziskovalca in enotno,
matično številko občana,
- naslov stalnega prebivališča raziskovalca,
- podatke o znanjih,
- podatke o financiranju iz javnih virov.
Evidenca o raziskovalnih skupinah vsebuje:
- ime in priimek, rojstni datum ter podatke o izobrazbi raziskovalcev, ki sodelujejo v raziskovalni skupini,
- sedež raziskovalne skupine,
- predmet oziroma področje raziskovalne ali razvojne dejavnosti,
- podatke o financiranju iz javnih virov.
Evidenca o organizacijah vsebuje podatke o:
-

raziskovalni organizaciji,
organizacijski enoti,
raziskovalni skupini,
financiranju iz javnih virov.
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Minister določi uradne osebe, pooblaščene za °bdelaV°
nih podatkov, in predpiše vrste in način zbiranja P°
način oblikovanja evidenc, pogoje in evidentiranje upo
posredovanje podatkov ter ukrepe za zavarovanje P00

v

68. člen
(hranjenje podatkov)
Ki i*
Če ni predpisano drugače, se pisna dokumentacija. ^
služila za vnos podatkov v evidence iz 64. člena tega z
komisijsko uniči 10 let po vnosu podatkov v evidenco69. člen
.„«,»)
(subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih Poa
Pri uporabi osebnih podatkov se uporabljajo dol°6be z®^en0
o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni o°
drugače.

XI. NAGRADE IN PRIZNANJA ZA RAZISKOVALNO D&°
70. člen
(nagrade In priznanja)
Za:spodbujanje
I
odličnosti in kakovosti znanstvenog
valne
ine iin razvojno-inovacijske dejavnosti Republika
podeljuje nagrade in priznanja za:

„jjj

1. vrhunske dosežke na področju znanosti in tehnologijo
2. življenjsko delo raziskovalca, ki je s svojim delom "
prispeval k razvoju znanosti in k tehnološkemu razvo 0y«K
3. izume in druge večje inovacije, ki so pomemben P" OiO
raziskovanja pri uvajanju novosti v gospodarsko in dr
!
prakso
v0aui
4. znanstvene in raziskovalne dosežke, s katerimi se P°
^
mednarodna uveljavitev Republike Slovenije, z n e,<l
»Ambasador Republike Slovenije v znanosti«
uM
5. znanstvene in raziskovalne dosežke, s katerimi se u J
razvija identiteta Republike Slovenije.
71. člen
(podeljevalci nagrad in priznanj)
tafl»
Nagrade in priznanja iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega ćlt^off)isil0s
zakona podeljuje komisija za nagrade in priznanja-Sl V0r,sl<a
imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog jS«o^
akademije znanosti in umetnosti, univerz, zbornic, raz'
nih organizacij in ministrstva, pristojnega za znanost
nologijo.
ieQl
Nagrade in priznanja iz 4. in 5. točke prejšnjega
zakona podeljuje ministrstvo, pristojno za znanost in'
gij°od®
Nagrade iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega člena se
vsako leto na dan znanosti, nagrade iz 4. točke Pr6)
člena pa v mesecu juniju.
Načela, kriterije in postopke za izbor nagrajencev ozir"'
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zakona" ZdelaPrizn
anj iz 1-, 2. in 3. točke prejšnjega člena tega
Svet jI 'znanostk°misija
za nagrade
in priznanja,
potrdi pa jih
in tehnologijo
Republike
Slovenije.
Preismi uriteri|e
'n postopke za izbor nagrajencev oziroma
*akona h°Vapr'znanj iz 4. in 5. točke prejšnjega člena tega
Potrdi ' 3 ®'
ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo,
SiovJ ,ih 73 Svet za znanost in tehnologijo Republike
XII. p

72. člen
(rok za izvršilne predpise)
Mini
neje v 6 °' Pristojno za znanost in tehnologijo, mora najpoz"edDiito ?zamizvajanje
- Ie,u P° tega
uveljavitvi
tega zakona izdati izvršilne
zakona.
73. člen
(uporaba imena)

- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
(Ur. I. RS, št. 5/94),

- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
razvojnih projektov izumiteljev (Ur.l. RS, št. 29/94),
- Pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev (Ur. I. RS, št. 35/94),
- Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur.l. RS, št.
37/94),

, ki v pravnem prometu poslujejo
11 inS,i,uti
".'"ifijo
Don"^"
'z
14. člena
tega
zakona
neuveljaizpol9V
vitvi teqg , °J Po tem zakonu,
morajo
v enem
letuinpo
zakona izpolniti pogoje oziroma spremeniti ime.
74. člen
(vključit,ev raziskovalnih organizacij v univerzo)
nivi

0r
L b, an
i i in Univerza v Mariboru ter raziskovalne
16 9ani2ac^i '" terih
ob uvelia'h^ ,e a ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica

' «nem |1,

- Pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register
zasebnih raziskovalcev (Ur. I. RS, št. 30/92 ter št. 46/93),

- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Ur. I. RS, št.
14/94),

"ehodne in končne določbe

u

- Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo (Ur. I. RS, št. 63/93),

- Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske ter druge organizacije (Ur. I.
RS, št. 38/94),
- Pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja RS (Ur. I. RS, št. 59/94),
- Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. I. RS, št. 65/94),

9 zakona posamezna univerza, najkasneje
odločijo o inureditvi
zakozakonom
Ja visoko šolstvo, ter statutom univerze.

- Pravilnik o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Ur. I. RS,
št. 68/94),

°d|06itev 0
%vbm soustanoviteljskih pravicah iz prejšnjega
ir
°toaaui.^°ra vsebovati tudi odločitev o vključitvi v univerzo
Porabo imena univerze.

- Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih
pomoči Ministrstva za znanost in tehnologijo (Ur. I. RS, št. 73/
94),

11 d uvel avitve tega
1°
'
zakona
nStanovit
°m., tikiIel
u e Jskih pravic v skladu s tem

75. člen
(veljavnost pogodb)

h
Lro.i®kte, 2ae 2a
.raziskovalne in razvojne programe oziroma
^kovalni Pr°jekte vzpostavljanja in programe delovanja
n ras,ruk
k^ia rL' ! alcevture ter pogodbe o financiranju uspona ' ostanejo
n«, • v veljavi.
> sklenjene pred* uveljavitvijo tega
76. člen
(potek mandata)

Nt
V ve,a
°venjj
za znanost in tehnologijo Republike
e <jei° vn*?
n
'ov
pr
'P
'^ teles, nacionalnih koordinatorjev in recenVa
6n 0
li.
na s potekom časa, za katerega so bili imeno. .
77. člen
(veljavnost izvršilnih predpisov)
0» •zel
Pf 6dpijj. n redpi
SOv po tem zakonu se uporabljajo naslednji

- Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje
v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne namene
(Ur. I. RS, št. 75/94),
- Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. I. RS, št.
16/94),
- Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za
financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. I. RS, št. 17/94).
78. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91).
79. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
SploSne določbe
Zakon izhaja iz načela, naj se z njim urejajo organizacijska,
statusna in finančna vprašanja raziskovalne dejavnosti le na
tistem segmentu, ki je v javnem interesu in do koder segajo
sredstva državnega proračuna.
Upoštevaje načelo deregulacije, ki ga je v odnosu do lokalnih
skupnosti, gospodarskih družb in drugih osebkov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost s svojimi sredstvi in v lastnem
interesu, uveljavljal že dosedanji Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91), lahko država vpliva na ravnanje
navedenih osebkov predvsem posredno prek davčne in drugih politik.
Javni interes zajema raziskovalno dejavnost, dejavnost raziskovalne infrastrukture in usposabljanje raziskovalcev. Javni
interes pri tem se nanaša predvsem na zagotavljanje dovolj
kakovostnih znanstveno raziskovalnih zmogljivosti na razmeroma širokem področju ved oziroma strok, ki so nato na voljo
za uporabne raziskave in razvoj za naročnike. To je ena od
modernih funkcij države po svetu.
Pri opredeljevanju raziskovalne dejavnosti se zakon strogo
naslanja na izrazoslovje priročnikov OECD za statistiko na
področju znanosti in tehnologije (Frascati). Manjšo težavo
predstavlja izreiz »experimental developmenU, ki se v drugem
uradnem jeziku OECD glasi »recherche experimentale«,
oboje pa se v slovenščino prevaja različno, čeprav pomeni
isto: razvojne raziskave / raziskave v okviru razvoja.
Temeljno raziskovanje je usmerjeno v pridobivanje znanja ali
v razumevanje za določanje načinov, s katerimi lahko zadovoljimo spoznane ali opredeljene potrebe.

voljivi kakovostni ravni raziskovanja, infrastrukturnoga 0d .
vanja in raziskovalnega usposabljanja. Iz tega sledi,
vsaka poraba sredstev državnega proračuna za raziskov
namene, kadar sta izpolnjena zgoraj določena pogoja,
I
nem interesu, četudi jo izvaja ustanova, ki ne °Pra l e telri
težno raziskovalne dejavnosti in nima javnega statusa, o
je tudi določeno, do kod sega regulativna vloga in pristoj
države na področju raziskovalne dejavnosti.
Opravljanje raziskovalne dejavnosti
Drugo poglavje zakona določa izvajalce raziskovalnee OTjjJ
nosti, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko pr r' ^
javna sredstva za raziskovalno dejavnost, ter organizaci
statusne tipe raziskovalnih organizacij.
Raziskovalno dejavnost opravljajo raziskovalci v cK?
skih družbah, zavodih in njihovih organizacijskih eno^a0js:
zasebniki. Organizacija mora zadovoljiti določene P°J>. Itl
imeti mora kvalificirane raziskovalce, opremo, prosto
informacijsko dokumentacijsko podporo za delovanjePredlog zakona taksativno našteje znanstvene in stroM*^
-raziskovalne oziroma razvojne nazive. Podeljujejo /' ^
stojna telesa raziskovalnih organizacij na podlagi m'n'^,e0
kriterijev in meril, ki jih določi minister. Visokošolski
^
njihovi sodelavci z izvolitvijo v visokošolski naziv av,ornta^i
pridobijo tudi raziskovalni status. S tem ni prizadeta u
svoboščina ljudi, da opravljajo raziskave - le kdor f ^
kandidira za sredstva državnega proračuna, mora izpo''
pogoje, določene s tem zakonom.

Eksperimentalni razvoj je sistematična uporaba znanja in
razumevanja, pridobljenih s temeljnim in uporabnim raziskovanjem ter iz praktičnih izkušenj, usmerjena v ustvarjanje
novih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo
oblikovanja izdelkov, priprave prototipov, procesov, storitev
in organizacijskih sistemov, oziroma usmerjena v bistveno
izboljševanje že obstoječih materialov, naprav, sistemov in
procesov.

Zasebni raziskovalec mora izpolnjevati pogoje za7°^^cl
nega nosilca raziskovalnih ali razvojnih projektov. Za"
vseh ključnih dejavnosti jih določajo členi od 45 do
v osnovi prevzemamo iz sedanje prakse.
nitltll'1
Poglavje posebej opredeli pojem raziskovalnega in st iti
pravna oseba, ki pretežno opravlja raziskovalno dejB*.j
fjdi
izpolnjuje druge zakonske pogoje. Posebej se °Pusre. n0^ttl
pojem univerzitetnega inštituta. Njegov (pretežni)
Jr2e
je univerza. Lahko je član ali pridruženi član ur}'vS6
organizacijska enota članice. Izpolnjevati mora tudi .^t
pogoje, ki veljajo za raziskovalne inštitute, če ml'^0
oseba, se pričakujejo vsaj samostojni obračun in po°
za določena dejanja v pravnem prometu.

Znanstvene invencije pomenijo nove izvedljive zamisli,
nastale v okviru znanosti, tehnološke inovacije pa so pretvorba ideje v nov ali izboljšan izdelek na tržišču oziroma nov
ali izboljšan proces obratovanja s pozitivnimi gospodarskimi
učinki. Tehnološke inovacije zajemajo nove izdelke in procese in znatne tehnološke spremembe izdelkov in procesov.
Tako inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških,
organizacijskih, finančnih in trgovinskih dejavnosti. Raziskave in razvoj so samo ena od teh dejavnosti in se lahko
izvajajo v različnih fazah inovacijskega procesa.

Status javne raziskovalne organizacije imajo or
tiste
j!
cije, ki jih ustanovi država, javna raziskovalna 9anlZgjo C"1
univerza, v soglasju z ustanoviteljem. V ta okvir spad >
sedanji javni raziskovalni zavodi.
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Določajo se organi upravljanja in vodje javnih raZl.vet(l
organizacij, med njimi znanstveni oziroma strokovni s s!fc
se dopušča tudi članstvo tujih znanstvenikov oziro^^l
kovnjakov. Podrobnosti se določajo s statutom, na
daje soglasje ustanovitelj.

Raziskovalna dejavnost je postavljena v službo družbenih
ciljev in potreb, to pa zmore opravljati zadovoljivo le pod
pogojem, da se ustvarjajo materialni, statusni in drugi pogoji
za sam razvoj znanosti in za prenos znanja v uporabo. Zato
zakon posveča posebno pozornost tudi raziskovalni infrastrukturi in usposabljanju raziskovalcev.

Opravljanje Infrastrukturne dejavnosti

Rezultati temeljnega in uporabnega raziskovanja se povezujejo v znanost kot sistem znanj o pojavih in zakonitostih
v naravi in družbi.

V ta okvir sodijo načela, po katerih naj se ravnajo raziskovalci
in ki jim zagotavljajo po eni strani avtonomijo, po drugi pa
nalagajo intelektualcem primerno odgovornost za lastna
dejanja, zlasti tista, ki lahko objektivno povzročijo posledice
zunaj ožjega raziskovalnega delovanja.
Pojem javnega interesa gre razumeti tako, da zajema dejavnosti iz 3., 4. in S. člena, kadar so javno financirane, na podlagi
nacionalnega raziskovalnega programa in potekajo na zado42

Zakon opredeljuje organizacije raziskovalne in,raS
ngifiW
Delijo se na organizacije informacijske dejavnosti in2"noSK
strukturne raziskovalne centre. V obeh primerih gre
kacijo sedanje prakse. Akt o ustanovitvi javne /nfras'' pjf
organizacije sprejme Vlada RS. Posebnost so nji" jjtl°
gramski sveti, ki določajo programske usmeritve.
^sj>
jih predstavniki uporabnikov storitev in predstavnik
cev storitev.
Usposabljanje raziskovalcev

^

Zakon povzema dosedanjo ureditev (in hkrati bogato P!^
po kateri lahko inštituti sodelujejo z visokimi šolami P
nju zlasti podiplomskih izobraževalnih programov.
.
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namene, javno razpisovanje, normative in standarde, vrste
programov in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki
javnih sredstev.
Sredstva za izvajanje nacionalnega programa se zagotavljajo
iz državnega proračuna in drugih virov. V praksi bo prevladovalo državno financiranje. Opredelitev državnih sredstev med
področji določi Vlada RS, ko na predlog pristojnega ministra
vsako leto sprejema nacionalno politiko raziskovalne dejavnosti.
V državnem proračunu se po zakonu zagotovijo sredstva (37.
člen) za raziskovalno dejavnost, programe usposabljanja raziskovalcev, infrastrukturo, ustanoviteljske obveznosti države,
za mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije ter za dejavnost na področju standardizacije, meroslovja
in varstva intelektualne lastnine.
Raziskovalna organizacija, prejemnica sredstev iz državnega
proračuna, mora redno opravljati vrednotenje kakovosti svojih raziskovalnih skupin in dosegati minimalne standarde kakovosti.
Sredstva se namenjajo končnim uporabnikom na podlagi
javnega razpisa, sredstva raziskovalnim organizacijam, upravičenim do izplačevanja t.i. ustanoviteljskih obveznosti, ter za
temeljne raziskave pa se lahko dodeljujejo brez razpisa.
Ponudbe na razpis morajo biti oblikovane kot predlogi programov ali projektov.
Ustanoviteljske obveznosti zajemajo dotacije, ki pokrivajo del
stroškov organizacij, vodilnih raziskovalcev in internega raziskovalnega sklada. V dosedanji dveletni praksi so zajemale
prvo in tretjo kategorijo, skupno pa jih je prejelo 19 organizacij v povprečni višini okoli 20 % svojih prihodkov.
Razpisi so lahko svobodni, kjer vlagatelji predložijo predmet
oziroma vsebino dela, skupino in stroške, ter tematski, kjer se
razpisujejo ciljno usmerjeni programi in poteka izbira med
izvajalci.
Izbor poteka s pomočjo strokovnega ocenjevanja, ki ga opravljajo tuji in domači recenzenti, nacionalni koordinatorji in
strokovna telesa. Ocenjevalci imajo zagotovljeno anonimnost. Podlaga so kriteriji, ki jih določa nacionalni raziskovalni
svet.
Organizacijo in izvajanje projektov in programov vodijo t.i.
odgovorni nosilci, ki morajo izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje: doktorat, objavljena dela, izvedena dela, sposobnost za vodenje skupine. Pogoji so ostrejši za znanstvene
raziskave, pri razvojnem delu pa lahko pomembna izvedena
dela in patenti tudi nadomestijo doktorat znanosti.
Izbrani izvajalci sklenejo pogodbe z dajalcem sredstev ter
poročajo o svojem delu. Nadzor izvaja ministrstvo, pristojno
za znanost in tehnologijo.
Organizacija In vodenje postopkov izbora
V tem poglavju zakon uvaja največje spremembe glede na
sedanjo ureditev.
Za organizacijo in vodenje postopkov izbora projektov in
programov lahko vlada za posamezno raziskovalno področje
ustanovi agencijo. Posluje po predpisih, ki veljajo za javne
zavode. Agencija ni pravna oseba.
*>
, Agencija javno razpisuje svoj program, izbira projekte in programe, izdela t. i. prednostne liste za financiranje, sklepa
pogodbe za odobrene projekte, poroča o stanju na svojem
področju, predlaga izhodišča za politiko na svojem področju,
metodologijo ocenjevanja, recenzente, usklajuje kriterije itd.
*
Upravlja jo svet agencije. Nacionalni koordinatorji so člani
sveta po položaju, vodstvo in druge člane imenuje minister na
predlog raziskovalnih organizacij, skupin in strokovnih društev. Vsaj tretjina članov mora biti imenovana izmed uporab-
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nikov rezultatov raziskav. Odgovornost za poslovanje agencije nosi direktor, ki ga prav tako imenuje minister.
Naloge agencije na področju tehnološkega razvoja lahko
opravlja Tehnološki razvojni sklad, na področju svojih pristojnosti pa Slovenska znanstvena fundacija. S tem se želi racionalno uporabiti institucionalne možnosti, ki so že na voljo.
Agencij je lahko več, na primer šest, in sicer za temeljne in
uporabne raziskave v naravoslovju, tehniki, biotehniki, medicini, družboslovju in v humanisti ki, ali dve, in sicer za temeljne
in uporabne raziskave ter za razvoj in inovacije ipd. To je sicer
predmet podzakonskega odločanja Vlade RS.
Za usklajevanje dela agencij, za nadzor in koordinacijo ter
strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev minister imenuje
posebno telo - nacionalni raziskovalni svet. Po položaju so
njegovi člani predsedniki svetov agencij, druge imenuje minister, upoštevaje določilo, da jih mora biti najmanj polovica
predstavnikov uporabnikov. S tem se želi povečati vpliv
gospodarstva in drugih uporabniških sfer pri presojanju programskih prioritet, po drugi strani pa navajati tudi t.i. uporabnike k večjim vlaganjem v raziskovalno dejavnost za svoje
razvojne potrebe. Takšna usmeritev ima realne podlage, saj
državna statistika že beleži povečevanje tovrstnih naložb
zasebnih sredstev.
Neposredne naloge sveta določa 60. člen in našteva, da
določi listo projektov in programov, ki se financirajo, dalje
določi metodologije za razpise in kriterije za ocenjevanje
predlogov projektov in programov. Predlaga ukrepe za
pospeševanje povpraševanja po raziskovalnih storitvah, razvoj infrastrukture ter okvirni razrez sredstev v tekoči raziskovalni politiki. Svetovalno vlogo zadrži na področju usposabljanja raziskovalcev, nabave raziskovalne opreme in ciljnih raziskovalnih programov. Nadzoruje pa uporabo kriterijev in
odloča v pritožbenem postopku. Dejansko se s tem osamosvoji sedanji nacionalni svet za raziskave in razvoj, vrh
ekspertnega sistema pri ministrstvu za znanost in tehnologijo,
in postane vrhovno telo novega, bolj avtonomnega sistema
odločanja o delitvi proračunskih sredstev za temeljne in uporabne raziskave.
Prvič se z zakonom predlaga tudi določitev položaja, vloge in
pristojnosti nacionalnih koordinatorjev raziskovalnih polj. Na
predlog stroke jih imenuje minister. S tem se formalizira že tri
leta delujoč sestav t.i. stalnih ekspertov, ki bodo po eni strani
odločali, po drugi pa svetovali. Oboje kot vrhunski strokovnjaki na svojih področjih.
Prav tako se uzakonja dolgoletna praksa recenzentov, ki
ocenjujejo predloge in rezultate projektov in programov, in
opravljajo druge naloge, ki jih določajo izvedbeni predpisi. Za
posamične naloge jih predlagajo nacionalni koordinatorji.
Ekspertni sistem Nacionalnega raziskovalnega sveta in agencij hkrati služi za opravljanje strokovne evalvacije in izdelavo
predlogov za financiranje projektov na področju tistih programov, o katerih bo odločitve še nadalje sprejemal minister.
Javnost dela
Poglavje zagotavlja javnost dela inštitutov za posle, ki jih
financirajo javni viri, pri čemer so omejitve določljive le
s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, in
s pogodbami za zasebne naročnike, kjer država nastopa kot
sofinancer.
*
Urejanje tematike industrijske oziroma intelektualne lastnine
zakon prepušča drugi zakonodaji - o varstvu industrijske

lastnine, o avtorskem pravu in o izumih v delovnem razmel
in v znanosti (predlog zakona je že v parlamentarnem r
stopku).
_ —-f
Evidence na področju znanosti In tehnologije
znovd;
Poglavje ureja pridobivanje, obdelavo in uporaboorrazn
nih podatkov o raziskovalcih, njihovih skupinah in obl
9ar"'°L
jah, podatkov, potrebnih za poznavanje stanja,orabe .vrtjti
politike, spremljanje uresničevanja politike in P
J\S0
sredstev v raziskovalni dejavnosti. To je skladno z zanw
zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ministrstvo bo vodilo naslednje evidence: register
raziskovalcev, evidence raziskovalnih skupin, razisko*
oziroma infrastrukturnih organizacij, projektov in prog^a
raziskovalcev v usposabljanju (dosedanjih mladih raz
valcev).
Nagrade In priznanja
51
Zakon ohranja dosedanjo ureditev, predvideva P& da
nagrade za vrhunske raziskovalne dosežke, življenjsko
izume in za dosežke, s katerimi se utrjuje indentiteta o ^
nije, podeljujejo vsako leto na dan znanosti. S tem se
povečati promotivni vpliv na javnost.

Kriterije za prve tri omenjene kategorije izdela sam0nc"il
komisija za nagrade in priznanja, ki jo imenuje
prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije in kp
teti pa ministrstvo neposredno, ki jih tudi podeljuje..K" t
za vse nagrade in priznanja potrjuje Svet za znanost in «
logijo.
Priznanje in nagrada iz 4. točke 70. člena nosi ime: »A"1^
dor Republike Slovenije v znanosti«.
Prehodne In končne določbe

■0 \ii$
Navedene določbe ukinjajo 15 pravilnikov in terjaj
^
novih izvršilnih predpisov v roku enega leta po uvesL tU
zakona. Dotlej veljajo stari. Operacija je izvedljiva, '^
v največji meri šlo za prilagajanje že obstoječih P o0po^
novim zakonskim določilom, le v manjši meri pa & "
noma nove predpise.

Organizacije, ki želijo (p)ostati raziskovalni inštituti 'n^\$
zitetni inštituti, bodo morale v pol leta oziroma en~Lhofl
izpolniti potrebne pogoje za tak status. Univerzi pa y 0$t n,
morali odločiti, katere inštitute, kjer sta pretežni usta' ^
Ijici, bosta vključili med svoje člane oziroma pridružen*' ^ ^
in katere ne, ter se opredeliti do uporabe univerzi
imena za tiste, ki ne bodo njuni člani.
P,
Vse sklenjene pogodbe ostanejo veljavne do Iztekovčlanov Sveta za znanost in tehnologijo, nacionalnih
valnih svetov, nacionalnih koordinatorjev preneha S
za katerega so bili že imenovani.

,

S tem se doseže neprekinjeno poslovanje, preprečijo
in spoštuje v tovrstnih postopkih pridobljena
Predvideva se, da bo zakon v polni meri vplival na ro a p
v znanosti in na področju tehnološkega razvoja oz'
polno reguliral od leta 1996 naprej.
Vlada RS bo na predlog pristojnega ministrstva d°'
datume tedna in dneva znanosti.

s
S>0|
°b|;
N
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Predlog zakona o PARLAMENTARNEM NADZORU VARNOSTNIH IN
Sevalnih služb - epa 999 - prva obravnava
?lor- Leo Šešerko
ne Anderlič

ki Vam ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi
tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
a R
S (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) vlagava

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora sporočava, da bova kot predlagatelja sodelovala na sejah delovnih teles in Državnega zbora.

ZAKONA O PARLAMENTARNEM NADZORU
Obravnavni IN obveščevalnih služb ~ PRVA

Dr. Leo ŠEŠERKO, I. r.
Tone ANDERLIČ, I. r.

|g9 zakona o parlamentarnem nadzoru varnosntih in obveščevalnih služb
'• °cen,A STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
p
arli
nadzor
dokaj skn
varnostnih in obveščevalnih služb
ure a
odborov n?avr,e' a°dlok
o ustanovitvi in nalogah komisij in
z
itev.
l2/a{? ki v9 1 t>ora Republike Slovenije (Uradni list RS,
n
adz0r nart'l, orn - Členu določa ustanovitev komisije za
'i^aniu- l
varnostnih in obveščevalnih služb (v nadallriav
S e v 7l členu
neoa'ik
"jene naloge, posebni odlok
zbor'' ^
Ulog |<0Hr.S a smise,no
a pa določa njeno sestavo. Pri opravljanju
"ega 2bor' ''
uporablja določila Poslovnika DržavJ^itve
tp 3 pzakona ocenjujeva, da zaradi neustrezne pravne
ne
m
n^H
°dročja
prihaja do pomanjkljivosti v parlamenvam
"J|Slvaria rjw 0rutako
in obveščevalnih služb, to pa
v ostnih
zakonitost
* nih služh*^
dela varnostnih in obveščeavr
v
ieaa k ratudi
učinkovito
in ustrezno delo komisije in
S^itev ki K° pri opravljanju nadzora teh služb. Pravna
za
>.bo
,t ° 90tavljala enoten in učinkovit nadzor teh
'užbe inu stVarila možnosti za vračanje zaupanja javnosti v te
ustrezno delo komisije in Državnega zbora.
?9 za
J"s'ancev r?r!prav
° in izdajo tega zakona je tudi pobuda
Vne a zbora ot)
J^iostno h e evalni
®
razpravi o predlogu zakona
okn'arneaa adzora
^
dejavnosti, zakonska ureditev parlaJT^evaln u
nad zakonitostjo dela varnostnih in
pa e ,udi v
n.> eli°diš4ih n služb
skladu z določili Resolucije
a i0nalne i
Ustav n Š in
varnosti (Uradni list RS, štev. 71/93),
I
sodobnimi trendi v svetu na tem področju.
^ 'N načela zakona
°9 ?akn tef
nelji na naslednjih ciljih in načelih:
NCnietrel>« enoten in učinkovit parlamentarni nad;^a9otoviti in obveščevalnih služb;
Obv na tem'6 trel:>a Uzaupanje
javnosti v delo Državnega
"^'evalr,^ s?°žb°'' in zaupanje v delo varnostnih in
^SlKi6 tr®ba dosledno spoštovanje človekovih pravic
r^°toviti 0boščin;
" r®zrner!e1 trel5a
uresničevanje
z ustavo
in zakoni določeTl6d Državnim
7hr»rr»m
in V/laHn*
"led
zborom
Vlado;
ntarrii
8L>stu!,
nadzor ne sme vplivati na zmanjšanje učin«innaazor
nos
titi?
Pri
Pren
^
*' delovanja varnostnih in obveščevalnih
d*6* Dravne re^evanju in odpravljanju ogrožanja demokran Suverene ,er
^Puh!"ke
u Slovenije. ozemeljsko enotne in nedeljive
na

dzor varnostnih in obveščevalnih služb je
vidika
iirikottH^
zagotavljanja človekovih pravic in
VpraSaudi
z
vidika razmerja med posameznimi vejami
n
ie nadzora teh služb je v tesni zvezi z demo-

kratičnostjo in legitimnostjo političnega sistema, pa tudi
z zaupanjem javnosti v njihovo delo, zato sva predlagatelja
upoštevala načelo, da bolj kot so te službe nadzorovane in
manj je odkritih napak, večje je zaupanje javnosti v zakonitost
njihovega dela.
Ker je status, funkcija in način delovanja varnostnih in obveščevalnih služb deloma ali v celoti v nasprotju z načeli delovanja demokratičnih, odprtih družb (javnost, transparentnost) in
ker obstaja nasprotje med funkcijo parlamentarnega nadzora
in učinkovitostjo in uspešnostjo delovanja varnostnih in
obveščevalnih služb, sva predlagatelja pri sestavi zakona upoštevala načelo, ki se je izoblikovalo v parlamentarnih demokratičnih družbeno političnih sistemih, da je treba zagotoviti
toliko možnosti za nadzor, kot je le mogoče in tako malo
področij brez nadzora, kot je nujno potrebno.
Ker oblike splošnega parlamentarnega nadzora varnostnih in
obveščevalnih služb očitno ne zagotavljajo ustrezne učinkovitosti nadzora, sva predlagatelja stremela za tem, da predlog
zakona vsebuje čimveč posebnih oblik parlamentarnega nadzora, to pa pomeni, da se parlamentarni nadzor opravlja tudi
na način in na tisti ravni, ki omogoča nadzor posameznih
aktivnosti varnostnih in obveščevalnih služb in ravnanj pripadnikov in predstojnikov teh služb.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Predlagani zakon določa:
- naloge, pristojnosti in sestavo komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb;
- medsebojna razmerja med komisijo, Državnim zborom,
Vlado, varnostnimi in obveščevalnimi službami in državljani;
- pooblastila komisije v zvezi z vpogledom v dokumentacijo
in prostore varnostnih in obveščevalnih služb ter dolžnosti
sodišč in drugih državnih organov;
- obveznost komisije, da obravnava pobude, predloge, vprašanja in pritožbe posameznikov, skupin in organizacij;
- posebno tričlansko skupino komisije za nadzor nad zakonitostjo uporabe posebnih operativnih metod in sredstev dela in
- posebnega pooblaščenca komisije za nadzor in pritožbe.
IV. KRATEK PRIKAZ UREDITVE PARLAMENTARNEGA
NADZORA V TUJINI
Tuje rešitve v zvezi s parlamentarnim nadzorom so zelo
različne, pri tem pa je zanimivo, da so tudi v zelo podobnih
varnostno-obveščevalnih sistemih oblike nadzora različne, iz
česar je moč sklepati, da na obliko nadzora nad varnostnimi,
in obveščevalnimi službami vplivajo različni dejavniki, predvsem specifičnosti zgodovinskega in družbenega razvoja
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posamezne države, oblika državne oblasti, položaj teh služb
v sistemu in svojstvene rešitve posameznih držav.
V Nemčiji opravlja nadzor varnostnih in obveščevalnih služb
parlamentarna nadzorna komisija (Parlamentarische Kontrollkomison). V vsakem volilnem obdobju izvoli parlament
člane te komisije, določi število članov in sestavo ter način
dela. Delo komisije je tajno, sestati pa se mora najmanj enkrat
v četrtletju.
V Italiji parlamentarni nadzor nad delom tajnih služb opravlja
parlamentarni odbor za nadzor COPACO (Comitato parlamentare di controllo), ki ga sestavljajo štirje poslanci in štirje
senatorji, ki jih imenujeta predsednika obeh vej parlamenta
na temelju proporcionalnosti. Parlamentarni odbor lahko zahteva bistvene informacije o dejavnosti varnostno-obveščevalnih služb ter lahko daje predloge. Člani parlamentanega
odbora morajo varovati tajnost podatkov in informacij, ki jih
dobijo. Akti odbora so tajni.
Velika Britanija ima parlamentarno komisijo za tajne in varnostne zadeve, ki jo sestavlja šest članov obeh domov parlamenta ki nadzorujejo porabo, upravo in politiko tajne in
varnostne službe. Komisija letno izdela poročilo za ministrskega predsednika in parlament, iz tega poročila se za javnost
obvezno izključi tajni material.
Nizozemski parlament ima stalni odbor za obveščevalne in
varnostne službe spodnjega doma, ki je sestavljen iz predsednikov glavnih nizozemskih parlamentarnih skupin.
Danska ima petčlanski parlamentarni nadzorni odbor.
VI. FINANČNE POSLEDICE
Uveljavitev predlaganega zakona predvidoma ne bo zahtevala
posebnih finančnih sredstev. Morebitne stroške za delovanje
komisije (stroški strokovne pomoč, prostori, delo posebnega
pooblaščenca) je možno razreševati v okviru delovanja Državnega zbora.

4. člen
(1) Državni zbor na začetku svojega mandata na P0.^
predloga poslanske skupine izvoli člane komisije tako, o ^
v komisiji zastopane vse, poslanske skupine. Variant«vsake poslanske skupine, ki predlaga kandidata, ®nB|r
člana komisije.
(2) Za predsednika komisije lahko kandidira poslanec
op'*,
cije, ki zbere za podporo svoji kandidaturi najmanj en0
|eza ka
jino glasov poslancev opozicije. Izvoljen je kandidat, b£)fa.
rega je glasovala večina vseh poslancev Državnega z ^
V primeru, da kandidat ni bil izvoljen, opravlja to funkcij
izvolitve predsednika najstarejši poslanec opozicije.
(3) Za podpredsednika komisije lahko kandidira P0®^
vladne večine. Izvoljen je kandidat, za katerega je g|aS
večina vseh poslancev Državnega zbora.
(4) Če članu komisije, podpredsedniku in predsedniku ko^
sije preneha funkcija poslanca "Državnega zbora ali Pr ^
članstvo v določeni poslanski skupini, mu preneha tu<rjay
stvo v komisiji, razen ob prenehanju mandatne dobe v
nega zbora.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Zakon določa naloge in pristojnosti komisije Državnega zbora
za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (v nadaljevanju:
komisije), njeno sestavo, pravice in dolžnosti ter razmerja
med komisijo ter Državnim zborom, Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Vlado), varnostnimi in obveščevalnimi službami in državljani.
2. člen
(1) Komisija nadzira delovanje tistih varnostnih in obveščevalnih služb Vlade Republike Slovenije, ki pri opravljanju
z zakonom določenih nalog lahko uporabljajo posebne
metode in sredstva.
(2) Komisija nadzira delovanje Vlade ter pristojnih ministrstev in ministrov v okviru njihovega delovnega področja,
pravic in dolžnosti ter odgovornosti za delovanje varnostnih
in obveščevalnih služb, navedenih v 1. odstavku tega člena.
3. člen
Komisija ima zaradi zagotavljanja spoštovanja v ustavi in
zakonih določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin
naslednje naloge in pristojnosti:
- pripravlja in obravnava predloge zakonov in drugih aktov,
ki urejajo delovanje varnostnih in obveščevalnih služb iz 1.
odstavka 2. člena;
- obravnava programske usmeritve in letna poročila o delu
varnostnih in obveščevalnih služb:
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- ocenjuje ali je delovanje varnostnih in obveščevalnih služ
v skladu z odločitvami Državnega zbora;
. .
- obravnava vse akte, ki se nanašajo na financiranje dejavn
sti varnostnih in obveščevalnih služb iz 1. odstavkanarne
2. cw"
preučuje in nadzira porabo proračunskih sredstev
.L
nih za delovanje varnostnih in obveščevalnih služb ter asi
oceno o smotrnosti porabe teh sredstev;
- ima vpogled v delovanje, dokumentacijo in objekte varno
nih in obveščevalnih služb;
>2|
- ocenjuje zakonitost uporabe posebnih operativnih me
in sredstev dela v posameznih primerih;
.^
- odloča o načinu obveščanja državljanov RepublikeeraSio
nije, proti katerim so bile uporabljene posebne °P '' 8
metode in sredstva, vendar njihova uporaba ni potrdila su
zaradi katerih so bile uporabljene;
- obravnava pobude, predloge, vprašanja in pritožbeP
meznikov, skupin ali organizacij, ki zadevajo zakonitost o
vanja varnostnih in obveščevalnih služb;
- poroča Državnemu zboru o nadzoru nad zakonitostjo
varnostnih in obveščevalnih služb in mu po potrebi preo'
da sprejme ustrezna stališča ali ukrepe.

(5) Komisija opravlja delo tudi po izteku mandatne
Državnega zbora, dokler ni konstituirana komisija nov
Ijenega Državnega zbora.

^

5. člen
(1) Vsak član komisije lahko zahteva sklic seje komisi'e
1
(2) Komisija se mora sestati najmanj enkrat na dva i"®is«"*
loči"
(3) Komisija pri svojem delu smiselno uporablja "O ^
poslovnika Državnega zbora in določila zakona in p°sl
o parlamentarni preiskavi.
ikof1
(4) Komisija lahko način svojega dela uredi s poslo»n
54
(5) Seje komisije so zaprte za javnost, razen v prinrterin.h k"
komisija z dvotretjinsko večino svojih članov odloči dr »
ee 1
sct
(6) Dokumenti in podatki, ki so označeni kot tajn°avn
''fl ' '
seji komisije vedno obravnavajo brez navzočnosti j
i0i ki?
(7) Predsednik komisije javnost seznani o poteku,s®'^i#
bila zaprta za javnost v obsegu, ki ga določijo člani Ko
6. člen
. . Vlada je dolžna komisijo seznaniti s programski'11'
(1)
ritvami varnostnih in obveščevalnih služb in z letni^^sf
lom o delu in uporabi posebnih operativnih metod in
dela.
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na na
Sposoh3na'e ^°'*
zahtevo komisije posredovati dodatna
služb
P°r°čila o delovanju varnostnih in obveščevalnih

niti 'ad® !ahko
predlaga komisiji, da se poročanje o določeodiojj ?niih 'z dela varnostnih in obveščevalnih služb
ne
razrf3 |°'°'en čas oziroma da se o določenih vprašanjih
tekomi? sa'
Predlog mora Vlada posebej utemeljiti. Če
zbor
Predlogom Vlade ne strinja, odloči o tem Državni
je dolžna komisijo seznaniti z vsemi akti, ki določevanje varnostnih in obveščevalnih služb.
(5) Vlflrta
P°r06j|ao 16 do'*na na zahtevo komisije dati podatke in
nih in
Porabi proračunskih sredstev za delovanje varnost°Dveščevalnih služb.
7. člen
SI

9. člen
Pripadnik varnostnih in obveščevalnih služb navedenih v 1.
odstavku 2. člena tega zakona ima v primeru suma nezakonitega delovanja teh služb, predstojnikov ali pripadnikov teh
služb pravico, da o tem obvesti komisijo. Komisija je dolžna
takšno obvestilo obravnavati, preveriti in odgovoriti na obvestilo.
Pripravnik varnostnih in obveščevalnih služb, ki se je obrnil
neposredno na komisijo, ne more izgubiti pravic iz delovnega
razmerja, razen če komisija z dvotretjinsko večino ne odloči .
drugače.
10. člen
Komisija obravnava pobude, predloge, vprašanja in pritožbe
posameznikov, skupin ali organizacij, ki zadevajo zakonitost
delovanja varnostnih in obveščevalnih služb ter jih obvešča
o svojih stališčih, sklepih ali ukrepih.

n ,<i varnos,n h in

2ah^ev °i ' .
'
obveščevalnih služb so dolžni
ms e
klašSenim
' 'i dovoliti pooblaščenim članom in poolih in 0k" Predstavnikom komisije vstop v prostore varnost'"entacijoevaln'h služb, dovoliti vpogled v njihovo doku^dokurnerntacijo
f° P°!inret)i
Pa tudi
odgovoriti
na vprašanja vslužb.
zvezi
delom
varnostnih
in obveščevalnih
(2)
so
**<Sgf
dolžna komisiji
lo na predmet
nadzorapredložiti
komisije.tiste dele spisov, ki
3
) Državn
n
° Pom x0rin^an
' so dolžni komisiji dati potrebno stroom
žja na
°gočiti vpogled v dokumentacijo, ki se
Predmet nadzora komisije.

11.člen
(1)Za strokovno pomoč pri opravljanju nalog tričlanske skupine in komisije iz 8., 9. in 10. člena tega zakona lahko Državni
zbor imenuje posebnega pooblaščenca za nadzor in pritožbe.
(2)Posebni pooblaščenec za nadzor in pritožbe sodeluje pri
nadzoru zakonitosti uporabe posebnih operativnih metod in
sredstev dela varnostnih in obveščevalnih služb, preiskuje
pritožbe v zvezi z uporabo posebnih metod in sredstev ter
obravnava ostale pritožbe v zvezi z delom varnostnih in
obveščevalnih služb, naslovljene na komisijo.

8. člen
Kom- ■■
nadzira
^6tocM^a sredstev
zakonitost uporabe posebnih operativn^Poseh
delaskupine,
varnostnih
obveščevalnih
služb
Dne
Podlog ,
tričlanske
ki joinizvoli
Državni zbor
na
J°"iisije srisiie izmed članov komisije. Člani tričlanske
i^avneaa '?volieni. če glasuje zanje večina vseh poslancev
an
ra Varianta:
Cla
večinamora
vsehbitičlanov
komisije.
^ ien^i°
n tričlanske skupine
član opozicije.

(3)Posebni pooblaščenec za nadzor in pritožbe opravlja
naloge le v obsegu in s pooblastili, ki jih določi komisija, za
svoje delo pa je odgovoren komisiji.

sku na ima
P'
pravico, da se seznani s podatki
;ioti,vi ' P 0,1 katerim varnostne ali obveščevalne službe po
Per
,0 ne
ativno
ne ® i 9a organa ali osebe uporabljajo posebne
metode in sredstva dela.
Kom*
red,0
L^čanja h ?aa Panov
9 tričlanske skupine odloča o načinu
J Po odiol , ^''
Republike Slovenije, proti katerim so
Uo bne onpr vne
Pristojnega
organa ali osebe uporabljene
me
®ba ni n f''
tode in sredstva dela, vendar njihova
Potrdila suma, zaradi katerih so bile uporabljene.

(2)Komisija v primeru ocene o nezakonitem delu varnostnih in
obveščevalnih služb Državnemu zboru predlaga, da sprejme
ustrezna stališča, sklepe ali ukrepe.

^Prriisija lahko odloči, da ne dovoli obveščati 1)0 6Odio*, anov Republike Slovenije, proti katerim so
Oh^
onp
Pristojnega organa ali osebe uporabljene
me
9bež4a
nje sLa,ivne
t°de in sredstva dela, če oceni, da bi
0,
va
tik9 Varr ričla u°sku'° interesom
varnosti in obrambe države
n
Din a 8 iostn 6 ln' ol)vP' i predlaga Vlada na predlog predstojPredlo 9om Vlade
eščevalne
službe.
Čeosetem
tričlanska
ne strinja,
odloči
komisija.sku-

12. člen
(1 (Komisija najmanj enkrat letno, po lastni oceni ali na zahtevo Državnega zbora pa tudi večkrat, poroča Državnemu
zboru o nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb.

13. člen
(1)Dokler v skladu s tem zakonom ni izvoljena nova komisija
za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, opravlja delo
komisija, ki je bila izvoljena pred sprejemom tega zakona.
(2)Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
7. člena Odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS štev. 12/
93).
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona je pripravljen na podlagi kritičnega povzemanja obstoječega stanja na področju nadzora nad varnostnimi
in obveščevalnimi službami in ob upoštevanju nekaterih načel
zakona o parlamentarni preiskavi, pri tem pa so bile upoštevane tudi določene izkušnje v zvezi z nadzorom v drugih
evropskih državah, zlasti v Nemčiji. Določbe predloga zakona
skušajo po eni strani zagotoviti učinkovit nadzor varnostnih in
obveščevalnih služb, predvsem z vidika zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, po drugi
strani pa kljub nadzoru zagotoviti tudi ustrezno učinkovitost
teh služb in tajnost njihovega dela.
Drugi in tretji člen predloga zakona določata naloge in pristojnosti komisije, ki so v odnosu na naloge in pristojnosti sedanje komisije, določene v veljavnem odloku o ustanovitvi in
nalogah komisij in odborov Državnega zbora RS, obsežnejše.
V pristojnosti komisije je poleg nadzora varnostnih in obveščevalnih služb tudi nadzor nad Vlado ter pristojnimi ministrstvi in ministri, ki so v okviru svojega področja dela odgovorni
za delovanje teh služb. Komisija ima dodatne naloge in pristojnosti tudi pri nadzoru financiranja varnostnih in obveščevalnih služb; pri določanju obveščanja državljanov Republike
Slovenije, zoper katere so bile uporabljene posebne metode
in sredstva, vendar njihova uporaba ni potrdila suma, zaradi
katerih so bila uporabljena; pa tudi pri obravnavanju pobud,
predlogov, vprašanj, in pritožb posameznikov, skupin in organizacij, ki zadevajo zakonitost delovanja varnostnih in obveščevalnih služb.
Četrti člen predloga zakona določa način sestave komisije.
Predlog zakona ne določa števila članov, ker je to število
odvisno od vsakokratnega rezultata na volitvah, določa le, da
je za izvolitev predsednika in podpredsednika potrebna
večina glasov vseh poslancev. Predlog zakona določa enako
kot veljavna zakonodaja, da se predsednik komisije v skladu
z veljavno zakonodajo voli iz vrst poslancev opozicije, s čimer
naj bi se vzpostavilo zaupanje opozicije in javnosti v delovanje
komisije.
Peti člen predloga zakona določa nekatere izjeme v delovanju
te komisije v primerjavi z drugimi komisijami Državnega zbora
(sklic seje na zahtevo vsakega člana komisije, sestajanje najmanj enkrat v dveh mesecih, smiselna uporaba določb
zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, seje v načelu
zaprte za javnost), kar je glede na področje nadzora in
potrebo po ohranitvi tajnosti dela teh služb in njihovih pripadnikov nujno.
Šesti člen predloga zakona določa dolžnosti Vlade v zvezi
s poročanjem komisiji o delovanju in financiranju služb,
določa pa tudi možnost, da Vlada predlaga začasno odložitev

poročanja oziroma razprave o določenih vprašanjih iz 1
varnostnih in obveščevalnih služb.
Sedmi člen določa pooblastila članov in predstavnikov ko^
sije v zvezi z vstopom v prostore in vpogledom v dokurnen
cijo varnostnih in obveščevalnih služb, določa pa tudi 00
nost sodišč in drugih državnih organov do komisije.
Osmi člen predloga zakona določa kot način nadzori
zakonitostjo uporabe posebnih metod in sredstev ,n£ lS„e
komisijo, ki jo izmed članov komisije na predlog korn r
izvoli Državni zbor (varianta: komisija) z večino vseh cia ^
najmanj en član skupine pa mora biti iz opozicije. Gle f ^
pooblastila te skupine je takšen način izvolitve nujnost,
ima ta skupina pravico, da se seznani s podatki o ose
zoper katere se uporabljajo posebne metode in rZ
tričlanska skupina pa tudi določa način obveščanja ° '. L
nov Republike Slovenije, zoper katere so bile uporabi
posebne metode in sredstva, vendar njihova uporaba M0 P *
dila suma, zaradi katerega so bile uporabljene. Obit* * ^
tričlanske skupine komisije omogoča večjo učinkovitos' ^
komisije, istočasno pa v večji meri, kot če bi bili ti P° 0(jslrazpolago vsem članom komisije, zagotavlja tajnost P 0lkov. Zaradi zagotavljanja tajnosti podatkov je dana tudi .
nost, da se vseh državljanov RS, zoper katere so bila Uup' ^
Ijene posebne metode iz sredstva, ne obvešča o tej P
čeprav uporaba teh sredstev ni potrdila suma.
Deveti člen predloga zakona prav tako določa novost,
omogočila učinkovitejši nadzor in sicer daje možno*
pripadnik varnostnih in obveščevalnih služb v Pr'rrierU
jnl
nezakonitega delovanja služb, predstojnikov in pripa°
teh služb, lahko obvesti komisijo.
Deseti člen predloga zakona določa dolžnosti komisij0sa9gl.
obravnavanja pobud, predlogov, vprašanj in pritožb p°
nikov, skupin in organizacij.
C t IM""
Enajsti člen predloga zakona prav tako določa novosi,
^
bi povečala strokovnost in učinkovitost dela tričlans*^
0
pine in komisije in sicer imenovanje posebnega P ^
čenča za nadzor in pritožbe, ki naj bi na podlagi
komisije nadziral zakonitost uporabe posebnih metodi" ^jt
stev, preiskoval pritožbe v zvezi z uporabo posebniharn ^
sredstev oziroma obravnaval pritožbe zoper delo v
in obveščevalnih služb.
Dvanajsti člen predloga zakona določa dolžnosti
v zvezi s poročanjem Državnemu zboru.
Trinajsti člen predloga zakona vsebuje prehodne doto
omogočajo kontinuiteto parlamentarnega nadzora.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
11 VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
£22§i-°VANJU - EPA 994
rt^d®.RePublike Slovenije je na 125. seji 26. januarja 1995
ločila besedilo:
MPnR>EDL0GA
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
0
Bi ilrc
REPULBIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUSOD E LO V A N J U E ° ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
3

9a
Si,
?i
Cler| P° ianio v obravnavo in sprejem na podlagi
a
poslovnika
Državnega zbora Republike Slovedru

213
nije

gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih

2ad

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

podlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
5s3l? Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
2. Člen

1. člen
Niči,
"Tlcjra
Vlado Rnn^r'P°razum med Vlado Republike Slovenije in
'odelnu.Jr
''^e ••■vciorve
Hrvaške uo znanstvenem
in tehnološkem
ilOvan"lu> podpisan
laioiveritmi
8. julija 1994
na Brdu inpritehnološkem
Kranju.
2. člen

s

Poi

se

v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku

SPORAZUM
""*0 VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
MerN

IN

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
znanstvenem in tehnološkem
SODELOVANJU
nad

^in?emUbesedilu:
Klike Slovenije
in Vlada
Hrvaške (v
pogodbenici)
sta Republike
se,
r
Se
da,a tako
'haristvenln
prednosti, ki izhajajo iz povečanega
ok^ia
|ein
e
ega za tehnološkega sodelovanja, kakor tudi
h
drj
J
razvoj
nacionalnih gospodarstev in dobro
v
a
v re
tajnosti in"!ehno|
P Pnčanju, da bo mednarodno sodelovanje
medu Haržavama,
:
°giji okrepilo prijateljske vezi in razumeri i®ioč i, 86 in ci| 0v
o var" ®'
i sklepne listine Helsinške konteF>a r tJrnento\,ns°sti in sodelovanju v Evropi in pripadajočih
'*u jn
sestankov na Dunaju, v Bonnu, Madridu in
SKJ-ni
v
BD0
6r>6
°9a
9a iinnV(t^°l
u r6bo
P° nadaljnjem ra;
razvoju skupnega znan"nološkega
sodelovanja,
do.9ov,
0
naslednjem
1. člen
S a na
kosti in°V2a
' emr|P°d,a9' načel suverenosti, neodvisnoc.
^Pifaii »I) ns,veno
i
osti ter v obojestransko korist razvijali
iarni be?
in tehnološko sodelovanje med orga-

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje
potekalo v okviru:
a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj
dogovorjenih področjih
b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja.
c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
d) izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma.
e) prirejanja skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev,
delavnic in drugih srečanj
f) sodelovanja na področju tehnologije, računalništva in
upravljanja z informacijami, posebej s podporo in spodbujanjem razvoja in izmenjave novih tehnologij ter vzpostavitve in
razvoja sodobnega informacijskega sistema med dvema držag) drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,
o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.
Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri
spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno
z dogovori o tehničnem sodelovanju.
3. člen
Med izvajanjem določil tega sporazuma bo potrebna pozornost posvečena samostojnosti različnih institucij in teles ter
bo spoštovana njihova pravica do vzpodbujanja in vzdrževanja medsebojnih povezav.
4. člen
Izmenjava, ki jo predvideva ta sporazum, se bo izvajala na
načelu vzajemnosti, vključno s finančno, če ne bo drugače
dogovorjeno.
5. člen

er,a

h držav.

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili
mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.
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Sodeluioče organizacije bodo postale solastnice katerihkoli
izumov, tehnik, postopkov in drugih uporabnih rezultatov kot
intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem
sporazumu. Glede na ta sporazum, jih organizacije lahko
registrirajo v skladu s svojo zakonodajo o patentih in zaščiti
avtorskih pravic.

stila po Jdiplomatski poti, s katerim ena pogodbenica »-■ -*
' ' ' pogoji za njegovo uveljavitev, d"'
drugo,
da so'•izpolnjeni
členi z nacionalno zakonodajo.
Sporazum velja
upuid^uin
vtMjd pet
pei let
itn od
uu dneva
uneva veijavnobii
veljavnosti m
in se nato moW
podaljšuje nadaljnja obdobja petih let, če nobena od c-» ^
benic šest mesecev vnaprej pisno po diplomatski p"
obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da odpove
razum.

Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu,
bodo last obeh strani in bodo tajne. Če bo potrebno, bodo na
razpolago tretji strani, a le ob predhodnem pisnem soglasju
druge strani.

Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na aktivnosti, ki P
kajo v skladu z njegovimi določili, in ki v trenutkih pi'eK
tega sporazuma še niso zaključene.

6. člen

7. člen
Znanstveniki, strokovnjaki in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na svoje stroške, če ni drugače dogovorjeno, sodelujejo
pri dejavnostih po tem sporazumu.
8. člen
Za izvajanje tega sporazuma določi Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Vlada Republike Hrvaške Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške.

11. člen

lurnas4
Vsi nesporazumi glede razlage in uporabe tega sporaz
bodo rešili z dogovorom med pogodbenicama
Podpisano na Brdu pri Kranju, dne 8. julija 1994. v d
izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, obe bese"
enako verodostojni.
ZA VLg
ZA VLADO
REPUBLIKE HRIVAS^
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Janez Drnovšek l.r.
dr. Nikica Vala""'
OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v hrvaškem jezik"

9. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni
odbor štirih oseb, v katerega dva člana imenuje Republika
Slovenija in dva Republika Hrvaška.

3. člen
0

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in teh" "
logijo.

Srečanja Skupnega odbora so po potrebi, vendar najmanj
enkrat letno.
10. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem prejema zadnjega obve-

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

lisi'

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju sta 8.
julija 1994 podpisala na Brdu pri Kranju predsednika vlad
obeh držav, dr. Janez Drnovšek in dr. Nikica Valentić.
Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmenjavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.
Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih dvo-

ii0
stranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi us ^
skupnega odbora za znanstveno in tehnološko soo
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.
S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanostj
gijo Republike Slovenije iz sredstev za mednaroo
nost.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih aH SP'
veljavnih predpisov.
Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova vejj^gdp^
podaljšuje nadaljnja petletna obdobja, če katera 0 a
pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju spo^

loj
dr;

S
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
i>LOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O ZNANSTVENEM IN
i£HNOLOŠKEM SODELOVANJU - EPA 995
(jJ^j^Publik0 Slovenije je na 125. seji 26. januarja 1995
MPnRwDL0GA
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
BI i*c . 00 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUImsiT
MAKEDONIJE O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU.
ki
2iga?] 9a Pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
poslovnika
niie
Državnega zbora Republike Sloveoc stavka 63
'adevh
'
- ^lena zakona o zunanjih

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadev.

^09 zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
-»•■HHPHke Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
1. člen
Vlado
Rp Seh ?P°razum med Vlado Republike Slovenije in
s
°delovaanPU
Makedonije
o znanstvenem
in tehnološkem
iu, podpisan
24. decembra
1993 v Skopju.
Spoi Zum
iif>

2. člen
se

v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku

SPORAZUM
""tO VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
,N
\/. .
VUADO REPUBLIKE MAKEDONIJE
u
znanstvenem IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU
ad
a
Re
"a<lalNemUkike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v
oesedilu: pogodbenici) sta se
£&ljj .
zn*3' sPoc|nbujali in pospeševali sodelovanje na
d a,^deiova"31108
'' ' tehnologije, ki temelji na Sporazumu
"a Rennhri,7 ku"uri. izobraževanju in znanosti med vlaDlike Slovenije in Republike Makedonije,
ave
?ne
dati. ,ako prednosti, ki izhajajo iz povečanega
ar a
,eh
*aw
gaa in
v,
kak„
nološkega sodelovanja za naroda obeh
i
r tu
rri(i Pođarste di pomena le-tega za razvoj nacionalnih
na
m
ro

-

'idnr,
^°^ obeh držav, in v prepričanju, da bo
s de ovan e v
^Ijske'v ezi
? in 'razumevanje
i
znanosti
in tehnologiji okrepilo
med državama,
9ovi'orili,
naslednjem:

Sodelujejo lahko akademije znanosti, znanstveni inštituti,
znanstvena združenja, univerze, vladne organizacije in druge
raziskovalne in razvojne organizacije.
2. člen
Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje
potekalo v okviru:
a) znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj
dogovorjenih področjih
b) izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja
c) izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
d) izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma
e) skupnih znanstenih konferenc, simpozijev, delavnic in drugih srečanj
f) drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,
o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.
Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri
spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno
z dogovori o tehničnem sodelovanju.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in
udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.
4. člen

1. člen
'°šk °eriici h .
drjav sođeio an ea razv'ia|i in podpirali znanstveno in tehnov>, ler la p0d| i med sodelujočimi organizacijami obeh
»nn<..; ln 9' načel suverenosti, neodvisnosti, enakosti ter
v obojestransko korist.

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu
z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu
s pravili mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.
5. člen

Urna v mak
V><ra*ne
edonskem jeziku je na vpogled v Službi za
I®.
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike

Dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma potekajo na
osnovi dogovorov o izvajanju ali drugih dogovorov (v nadaljevanju: dogovori o izvajanju), ki jih sklenejo vladne organiza-

poročevalec, št. 6

51

cije obeh strani. Ti dogovori o izvajanju podrobneje opredeljujejo različne vidike sodelovanja (postopke, financiranje,
udeležence, itd.).
6. člen
Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju
med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno
ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.
Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu,
bodo last obeh strani in bodo tajne; če bo potrebno, bodo na
razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno
med sodelujočimi organizacijami.
7. člen
Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij se na podlagi soglasja obeh pogodb
lahko na njihove stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabi
k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu.
8. člen
Določila tega sporazuma so lahko predmet sprememb ali
dopolnil le s privolitvijo obeh pogodbenic.

odbor štirih oseb, dve delujeta v imenu Republike Slove"'ie
dve delujeta v imenu Republike Makedonije.
,;
Srečanja Skupnega odbora so po potrebi, najmanj en*
letno.
11. člen
oW
Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenj.ata ,
stili o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo
vitev.
Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljnja
petih let, če katera od pogodbenic šest mesecev Pr0đ' a
pisno ne sporoči svoje namere po odpovedi sporazi""
12. člen
Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenske"1' ^
donskem in angleškem leziku, vsi izvodi so enakoe
stojni. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško b
Sestavljeno in podpisano v Skopju, dne 24. decembra
zavl^
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
"TSKSSS*
MINISTER ZA ZNANOST
IN TEHNOLOGIJO,
Dr. Aslan Sel"18"
Prof. dr. Rado Bohinc I. r.
OPOMBA: sledi tekat sporazuma v angleškem j®*""1

9. člen
Za izvajanje tega sporazuma določi Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Vlada Republike Makedonije Ministrstvo za znanost Republike Makedonije.
10. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in
logijo.
4. člen
• , nradn0"1
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v u
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju sta
24. decembra 1993 podpisala v Skopju minister za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, prof. dr. Rado Bohinc in
minister za znanost Republike Makedonije, dr. Aslan Selmani.
Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmenjavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.
Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih dvo-
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stranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi u.ej0^
skupnega odbora za znanstveno in tehnološko so
ki naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.
S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje .?sa
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanosti $
gijo Republike Slovenije iz sredstev za mednaroo
nost.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali SP
veljavnih predpisov.
Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova v0'
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če kate
pisnic pisno ne sporoči svoje namere o preneha
zuma.

poročevalec, št. 6

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O MEDNARODNEM
Ustnem prevozu potnikov in blaga s protokolom
epa 1000
Republike Slovenije je na 126. seji 2. februarja 1995
ločila besedilo:
^REDL
°GA
ZAKONA SLOVENIJE
O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA
MED
VLADO
REPUBLIKE
IN VLADO
KRALJEPrS. DANSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
"JTNIKOV IN BLAGA S PROTOKOLOM,
ki
ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
njj plena poslovnika Državnega zbora Republike Slovele in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
devine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom
1. člen

I. POTNIŠKI PROMET

Cira
Ci a

e
£ ®ev
Sporazum
Kra

&
Viado
med Vlado Republike Slovenije in
d
' ine Danske«o mednarodnem cestnem ,prevo:
po,inu..
L
n
' K0Penhag bla9a s protokolom, sklenjen 10. junija 1994
2. člen
Spo a Urn
j[ .* se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku

1. člen
Režim dovoljenj
1. Za ves motorni potniški promet med državama, ki je na
podlagi najema ali p|ačila, kot tudi ves tranzitni promet preko
njunih ozemelj, razen tistega, ki je določen s 3. členom, so
potrebna ustrezna dovoljenja.
2. »Motorno potniško vozilo« je vozilo na motorni pogon z več
kot devetimi sedeži, vključno s sedežem voznika in je registrirano v državah pogodbenicah.

SPORAZUM
l> VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
!N
LAD0
0 Mcll
kraljevine DANSKE
mednarodnem cestnem prevozu
POTNIKOV IN BLAGA
Vlada Re
d*8|avii' dahb''ke sloveni)e in Vlada Kraljevine Danske sta se
arria Pospešili cestni prevoz potnikov in blaga med
MetN
WE

da
er na

Prj

°'ajšali cestni prevoz potnikov in blaga med
ozemljih obeh držav,

SScife L01 Zavedata pomembnosti evropskih procesov libe<«v, ■ prispevajo k neoviranemu pretoku blaga in sto°boj,
re
Povi'e^transi,
*av jn rT,e Pnih
pričani, da bi izgradnja ustreznih cestnih
'9?V,*°ja
o~,
prehodov veliko prispevala k pospešitvi
stne i
ga prometa,
lotevata
st
ieq
°Snovno staliSče do pomembnosti varnosti okolja
r a rome,a ,er
Pr
P orriet
omJ?
zmanjšanja škode, ki jo okolju pov"asled nje:
0razuma v
^o3'er1aro
danskem
jeziku
na vpogled
Službi za
>ij dno^Pravne zadeve
Ministrstva
za jezunanje
zadevev Republike
e

2. člen
Redni promet
1. Redni promet med dvema državama ali tranzitni promet
preko njunih ozemelj morajo odobriti pristojrii organi obeh
pogodbenic.
2. »Redni promet« je potniški promet določene gostote vzdolž
prometnih poti, kjer potniki na predhodno določenih postajah
lahko vstopijo ali izstopijo.
3. Vsak pristojni organ bo izdal dovoljenje za tisti del prometne poti, ki poteka po njegovem ozemlju.
4. Pristojni organi bodo skupaj določili pogoje za pridobitev
dovoljenja kot so trajanje potovanja, pogostost prevoznih
dejavnosti, vozni redi in veljavne tarifne stopnje, kot tudi vse
ostale podrobnosti, potrebne za nemoten in učinkovit redni
promet.
5. Vloga za dovoljenje mora biti naslovljena na pristojni organ
države, kjer je vozilo registrirano, ta pa jo lahko odobri ali
zavrne.
Če zoper vlogo ni ugovorov, bo pristojni organ to sporočil
pristojnemu organu druge pogodbenice.
6. Vlogi morajo biti priloženi dokumenti s potrebnimi podrobnostmi (predlagani vozni red vožnje, tarife in prometna pot,
čas, ko naj bi potekal promet med letom in datum, s katerim
naj bi se pričel). Pristojni organi imajo pravico zahetvati tiste
podrobnosti, za katere menijo, da so potrebne.

poročevalec, št. 6
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3. člen
Občasni promet

III. DRUGA DOLOČILA

1. Za občasni potniški promet ni potrebno dovoljenje. Potniški promet je občasen, kadar se iste osebe prevažajo z istim
potniškim vozilom bodisi:
a) na krožnem potovanju, ki se prične in se konča v državi,
v kateri je vozilo registrirano, pri čemer novi potniki ne morejo
vstopiti in potniki v vozilu ne morejo med potovanjem izstopiti
(zaprta vrata), ali
b) pri potovanju, ki se prične v državi, v kateri je bilo vozilo
registrirano in se konča na cilju, ki je na ozemlju sopogodbenice, pod pogojem, da se vozilo vrne prazno v državo, v kateri
je bilo registrirano, razen če ima drugačna pooblastila, ali
c) pri občasnem tranzitnem potovanju, ali
d) ob zamenjavi pokvarjenega motornega vozila z drugim
vozilom
2. V primerih iz 1 a) - c) odstavka zgoraj mora imeti voznik
v vozilu seznam potnikov in dokumente za vožnjo.
4. člen
Izredni prevozi, za katere so potrebna dovoljenja
Za vse druge izredne prevoze, izvzete iz 3. člena tega sporazuma, je potrebno dovoljenje. Vloga za dovoljenje mora biti
predložena pristojnim organom pogodbenice, na ozemlju
katere ima prevoznik sedež podjetja, ti organi pa jih potem, ko
dodajo svoje pripombe, pošljejo pristojnim organom druge
pogodbenice.

II. PREVOZ BLAGA
5. člen
Pridobitev dovolilnic
1. Prevozniki ene pogodbenice, ki imajo v skladu z državno
zakonodajo pravico do opravljanja mednarodnega prometa
blaga s komercialnimi motornimi vozili, lahko z izjemo tistih iz
6. člena tega sporazuma, opravljajo takšen promet med ozemIjema pogodbenic in v tranzitu preko teh ozemelj z dovoljenjem za mednarodni promet, ki ga izdata pogodbenici
v skladu s postopki in kontingentom dovolilnic, ki jih določi
mešana komisija, omenjena v 14. členu.
2. »Komercialno motorno vozilo« je vozilo na motorni pogon,
ki se normalno uporablja za prevoz blaga po cesti. V tem
sporazumu je »komercialno motorno vozilo« tudi priklopnik
ali polpriklopnik, priključen na kakršno koli komercialno
vozilo, lahko pa tudi kombinacija vozil.

7. člen
Kabotaža in promet v tretjih državah

sirt
1) Prevoznik s sedežem na ozemlju ene pogodbenice ^
prevažati potnikov ali blaga med dvema točkama na ' .
druge pogodbenice brez posebnega dovoljenja te P°y
niče.
2) Prometne dejavnosti prevoznika ene od pogodben^
ozemlja druge pogodbenice v katerokoli tretjo oir
obratno so brez posebnega dovoljenja te pogodbenic
vedane.
8. člen
Teža in dimenzije vozil
1) Pogodbenici se glede teže in dimenzije vozil obY5fn{ce.'
vozilom, registriranim na ozemlju druge pog°dt)® v0#
bosta vsiljevali pogojev, strožjih od tistih, ki veljajo z
registrirana na njunih ozemljih.
2) Prevozniki ene ali druge pogodbenice morajo pri
ozemlje druge pogodbenice upoštevati zakone in P'
težo in dimenzije, ki veljajo na njenem ozemlju
„ 73 pre"f.
3) Če teža ali dimenzije vozila, uporabljenega 1
#
presegajo največjo dovoljeno težo in/ali dimenzije10n ^
pogodbenice, po katerem naj bi prevoz potekal, f ' >!l
nik predhodno dobiti posebno pooblastilo ustreznin
tiste pogodbenice. V takšnem primeru običajno
potrebno.
9. člen
Davščine in dajatve
itrf'
1) Motorna potniška in komercialna vozila, uv0
ki soe reS'®olit
na ozemlju ene pogodbenice in so začasno
* vK£!,v
Ije druge pogodbenice bodo oproščena vseh daoS0
in drugih stroškov, predpisanih za promet ali P
tem ozemlju.
.
. na do<jJ
2) Izjeme iz tega člena pa ne veljajo za davke '
vrednost, niti cestnino in cestne takse (uporabni^
7za'
v
niti carinske dajatve in davke na porabo gorivadržaV
vozila, razen za gorivo, ki je ob vstopu vozila v
malnih bencinskih rezervoarjih.
10. člen
Carinska določila

■i
Rezervni deli, potrebni za popravilo že uvoženihD p|jf»
uvoženi začasno po režimu začasnega uvoza ^pr#
uvoznih dajatev in drugih davkov in bodo brez uvoz ca
vedi ter omejitev. Zamenjani rezervni deli nadzorom
bodo
ponovno izvoženi ali uničeni pod carinskim
11. člen
Državnega zakonodaja

6. člen
Dovoljenje ni potrebno za prevoz naslednjega blaga:
a) stvari in opreme za sejme in razstave;
b) gledaliških kulis in gledaliških rekvizitov;
c) glasbenih instrumentov in opreme za radijske ali televizijske prenose ali za snemanje filmov;
d) dirkalnih konjev, vozil in druge športne opreme za športne
prireditve;
e) poškodovanih vozil;
f) gospodinjske opreme pri selitvah;
g) mrličev;
h) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena bruto
teža s tovorom, vključno s prikolicami ne presega 6 ton, ali
kadar koristni tovor, vključno s prikolicami ne presega 3,5
tone;
i) prevoze človekoljubne pomoči ali prevoze v zvezi z naravnimi katastrofami:
j) druge prevoze v skladu s priporočili Evropske komisije za
motorni promet (ECMT).
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V vseh zadevah, ki jih ne urejajo določila tega spo
določila mednarodnih konvencij, ki so jih P°
pogodbenici, bodo prevozniki in vozniki vozil re
niče morali upoštevati pravna določila in P '
pogodbenice, kadar vozijo po njenem ozemlju
12. člen
Kršitve sporazuma

razi

a sC
1. Če prevoznik ene pogodbenice krši določila
„jeC'
zuma, ko je na ozemlju druge pogodbenice, inriaLjo ^
stojni organi, v skladu z zakonitimi ukrepi, ki
q0w
nem ozemlju, pravico obvestiti drugo pogodbenico
nah takšne kršitve.
s
. « p"5*
irTI
2. V primeru kršitve iz 1. odstavka tega člena
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30
:, :>en ce na
^fitve'
' zahtevati
' .
ozemlju
katereorgana
je prišlo
do pogodtakšne
avico
benice'^^°?
od
pristojnega
druge

za slovensko stran:
a) kar zadeva 2., 4., 7., 12. in 14. člen

p

ri krŠ ,el a pred nada

'"Pelia1p H ' '
ljnjimi kršitvami, ki bi lahko
Pomorih«
Prepovedi
njegovih vozil na ozemlje
na kateremvstopa
kot bo tort^'
ie prekršek nastal za toliko časa,
0
določil pristojni organ prizadete pogodbenice, ali
obvesti prevoznika, da je vstop njegovih vozil na njeno
«casno ali dokončno prepovedan.
0r an ene
testih nris,0
9 ne
pogodbenice bo ob prejemu takšnega
Stevai in RClm
i 9a organa druge pogodbenice le-tega upoukrepjh
Prej obvestil drugo pogodbenico o sprejetih

13. člen
Pristojni organi
p
0r
me
9anih kMm0'JOSe bosta
dsebojno obvestili o pristojnih
1 l2
oblasti|
Polnievan?^
P°
a za ukrepanje v zadevah v zvezi
anjem tega sporazuma.
ani
""*Wnki°h?se
P°9odbenic
bodo imeli tega
stalnesporazuma.
stike zaradi
pojavila
pri uveljavljanju

14. člen
Mešana komisija
k

°t mešana Pns,0i.nih organov se po potrebi lahko sestanejo
L6»n,0v dovnh?m'si'a zaradi določanja postopkov in kontint! Vanja nrrlk!10, ureian)a drugih prometnih dejavnosti in
9a
Sporazurna"107' k' u,e9nei° nastati Pri izpolnjevanju
15. člen
Pričetek in čas veljavnosti

'•Ta
bo za
-auabenif.: obvestili,
čel
dan zakonske
potem, koobvezsta se
Ostj
daveljati
so biletrideseti
izpolnjene
>0 ve a
fel'6®vanosti"JIji
'i ' dve leti od datuma pričetka njegove
v
ske ' leto r a?e n ve
ljavnost pa se bo nato tiho podaljševala
9a leta p', . ^-e bi ga tri mesece pred iztekom koledarpogodbenic odpovedala.
JJtsvijen
v
aw8kerri, dan«if'50n'la3enu' clne
izvirnikih v slovj^lične. u . in angleškem jeziku, vse verzije so enako
^ija.
primeru nesporazuma se uporablja angleška

^n'ad°
c

4ek,sJSeniie
oec. I. r.

Za Vlado
Kraljevine Danske
Jan Trfljborg I. r.

Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel. (38) 61 156 256
Faks. (38) 61 157 328
b) kar zadeva 8. člen
Slovenska cestna podjetja
Linhartova 17
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel. (38) 61 320 148
Faks. (38) 61 327 368
za dansko stran:
a) kar zadeva 2., 4., 7. in 12. člen
Direktorat for Vejtransport
Borgergade 20
DK-1300 Copenhagen K
Tel. (45) 33 147 444
Faks. (45) 33 323 534
b) kar zadeva 14. člen
Ministry of Transport
Frederiksholms Kanal 27
DK-1220 Copenhagen K
Tel. (45) 33 923 355
Faks. (45) 33 123 893
c) kar zadeva 8. člen
Ministry of Justice
Road Safety Division
Kobmagergade 48
DK-1015 Copenhagen K
Tel. (45) 33- 143 615
Faks. (45) 33 932 292
v Copenhagen dne 10. 6. 1994
Za Vlado
Republke Slovenije
Igor Umek, dipl. oec. I.r.

Za Vlado
Kraljevine Danske
Jan Tr^jborg I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

okol

3. člen

MED
^Dp°
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
INE
AEVr£r.
DANSKE O MEDNARODNEM CESTV02U
POTNIKOV IN STVARI
Sani
Pristojni za uresničevanje sporazuma so:

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Sr,
OBRAZLOŽITEV
% *Urn Sta in ■
v
Si J rPr0rriBi ;JunVeze
'ia 1994
Kobenhavnu
podpisala
miniZa ratifikacijo je pristojen Državni zbor Republike Slovenije.
Re ublik
%n.f *a p" i
P
^ Slovenije Igor Umek in
s
Zaradi
uresničevanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali
H r Pora» kraljevine Danske Jan Trojborg. Razlog za
e us,var t
spremeniti veljavnih predpisov.
*\lhStn
'
PotnUE?
'
'
podlago
za
nadaljnji
nemoin ,ovom
\o> na
čela i,,aiemnost
> prevoz ter njegov razvoj na
p
Za uresničevanje sporazuma bo treba zagotoviti finančna
otniknu
' 'n P°tret} P° razvoju cestnega
e
,n
v * rniji
stvari med državama in v tranzitu f-o*
sredstva za delo slovenskega dela mešane komisije, predvidoma enkrat ali dvakrat letno.
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Program razvoja gozdov v Sloveniji - EPA 488 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 26. januarja
1995 obravnavala in sprejela:

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PROGRAM RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI,

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo m
prehrano,
,a
- mag. Franc FERLIN, državni sekretar v Ministrstv
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
. m-j
- mag. Aleksander GOLOB, svetovalec Vlade Repu
Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in P

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/6-1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

PREDGOVOR
Gozdovi simbolizirajo Slovenijo. Pokrivajo več kot polovico slovenske pokrajine in so skupaj z gozdnatim prostorom njena bistvena prvina: čistijo zrak in vodo, preprečujejo erozijo, izravnavajo podnebje, so življenjski
prostor divjih živali, omogočajo ljudem oddih in rekreacijo, dajejo les in druge dobrine ter omogočajo ohranitev podeželja in njegovega človeka.
Gozdovi so naše veliko naravno bogastvo. Naša gozdna
dediščina je del pretekle, sedanje in prihodnje identitete
našega naroda. Pestrost slovenskih gozdov in drobnozrnatost njihove zgradbe je svojevrsten odsev tako naravnih kot tudi človekovih vplivov. Slovenski gozdovi so bili
v preteklosti precej izkoriščani, vendar se je njihovo
stanje v zadnjih desetletjih zelo izboljšalo. Ekološki in
socialni pomen naših gozdov danes močno presega
gospodarskega, čeprav tudi slednji zahteva vso pozornost.
Večina gozdov v Sloveniji je v zasebni lasti. Imeli bomo
takšne gozdove, kot nam jih bo uspelo vzgojiti s skupnim
delom gozdarjev in lastnikov gozdov. Skrbno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi je enako pomembno kot
z državnimi. Zakon o gozdovih, ki je podlaga tej strategiji,
zato predvideva strokovno usmerjanje razvoja vseh gozdov - ne glede na lastništvo. Za usmerjanje razvoja
vseh gozdov in njihovih funkcij v sodelovanju z lastniki
gozdov skrbi skupna javna gozdarska služba, organizirana v Zavodu za gozdove Slovenije.
Ohranitev in razvoj gozdov je torej skrb lastnikov gozdov, države in javnosti (vseh ljudi). Vsi smo odgovorni,
da bodo imeli tudi prihodnji rodovi stabilne in zdrave
gozdove in pestro krajino. Gozdarska stroka ob tem
prilagaja svojo naravnanost naravi gozdnih ekosistemov
in hkrati upošteva tudi interese lastnikov gozdov. Sodeluje z lastnikom - gospodarjem gozda in ga izobražuje,
zavedajoč se, da brez izobraženega lastnika gospodarjenje z gozdom ne bo uspešno. Ob tem verjame v našega

- Jože FALKNER, svetovalec Vlade Republike Slove"'!9
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

človeka in njegove korenine, v našo podeželsko
teto, v navezanost lastnika na gozd in v njegov tra
onalno skrben odnos do gozda.

.*

ki I0
Prepričani smo, da s sonaravnim gospodarjenjem.1 0
prilagojeno naravnim zakonitostim in upošteva la*
^
stanje gozdov ter temelji na trajnosti gozda inz ^
njegovih funkcij, lahko dosežemo potrebno s°
ekoloških, socialnih in gospodarskih interesov.
Sonaravno gospodarjenje slovenskemu gozdu In
vemu lastniku - kmetu - tudi v preteklosti ni0S"
Tradicija sonaravnosti in malopovršinskosti 9 ?°,
negt
nja z gozdovi v Slpveniji - tradicija t.i. preb"8 J0y
gospodarjenja, ki izvira tudi iz naših kmečkih 9 (\
— je namreč stara že celo stoletje. Danes i® r0pi
modernemu gojenju gozdov, po katerem smo vzor
In svetu. Trajnostno in sonaravno gospodarjenje
8
dovi In drugimi naravnimi viri postaja tudi so
v. K tej usmeritvi^
evropska in svetovna usmeritev.
poleg Slovenije s podpisom Konvencije o « ^
pestrosti (Rio 1992), Alpske konvencije ter strasbo ^
in helsinških resolucij o varstvu gozdov v
sinki 1993) pridružila večina evropskih držav.
^nimi vifi
Sonaravno gospodarjenje z obnovljivimi naravi"tako postaja temeljni pogoj trajnostnega razvoja
."o
vosti življenja, del življenjske filozofije človeka, r,a
ki
>Ho
na ohranjanju narave, vsega našega okolja, ^(llCtii*
identitete in na usklajenem razvoju podeželja' ^ ^
stvo in gozdarstvo, pa tudi vse druge dejavnost
štoru bi se zato morale razvijati trajnostno, t. jbojno usklajeno.
Program razvoja gozdov je napisan v duhu fakegaj^rji
ravnega dela z gozdom in naravo. Slovenski 9
imamo znanje In izkušnje, da skupaj z lastniki 9 vSe
uresničimo v programu zastavljene cilje. Javnost
dejavnosti in organizacije, ki lahko vplivajo na Soi" ,^eic
in razvoj naših gozdov pa vabimo, da program P
I'
in podprejo njegovo naravnanost k zdravemu 9
ohranjanju našega naravnega okolja.

%
?'ir
h

s
"as
v

ZAKONSKA IZHODIŠČA
Po 6. členu zakona o gozdovih je program razvoja gozdov ena
od podlag za gospodarjenje z gozdovi, s katero se poleg
načrtov za gospodarjenje zagotavlja:
• ohranitev in vzpostavitev naravne sestave gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov, ki
temelji na uspešnem naravnem obnavljanju sestojev ter
• ohranjanje vseh funkcij gozdov in ustrezno izkoriščanje
gozdnih rastišč oz. medsebojna usklajenost gojenja gozdov
in pridobivanja lesa ter drugih gozdnih dobrin.
Sedmi člen zakona v zvezi s programom določa:
(1) S programom razvoja gozdov Slovenije se določijo nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, umeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo izkoriš56

čanje oziroma večnamensko rabo. Njegov sa^j
program ohranitve in gospodarjenja
v gozdnem prostoru, kjer se določijo splošne
gospodarjenje s prostoživečimi živalmi ter za
izboljšanje njihovih življenjskih razmer.
(2) Program razvoja gozdov Slovenije se
njuje v skladu s spremembami v gozdovih in s spr
pogoji gospodarjenja.

. ,(
J

(3) Strokovne podlage za program razvoja gr
izdela Zavod za gozdove Slovenije, predlog P °Q aorf tp
gozdov Slovenije izdela ministrstvo, pristojno zapar
sprejme pa ga Državni zbor na predlog Vlad0
Slovenije.
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ajvojg
njihovih funkcij. Z njim je oblikovana strategija
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Stnii ki se z
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9° P°darjenja z gozdovi in gozdnatim prostorom
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socialni
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SS'
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je
i Tak
njeni in imajo bolj pestro naravno
^de ar, |d
*°
stanje je posledica načrtnega in skrbnega
a z
i>i 16son' ' gozdovi v preteklosti.
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zasebnemu (lastniškemu) interesu do gozdov ter ekosocialnemu konceptu razvoja našega kmetijstva. Krepitev ekoloških
in socialnih funkcij gozdov praviloma skoraj v ničemer ne
omejuje proizvodnje lesa, zahteva pa posebej poglobljeno,
načrtno in dolgoročno gospodarjenje z gozdovi.
Ravnanje z večnamenskim gozdom je mnogo bolj zapleteno,
kot če nam gre samo za pridelavo lesa. Gozdnogojitveni
ukrepi morajo biti premišljeni ter časovno in prostorsko
usklajeni, dela pa kakovostno opravljena.
Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij imajo tudi
zasebni gozdovi javni pomen, zato država zanje uveljavlja
posebno pravno ureditev (varstvo), financira javno gozdarsko
službo in lastnikom tudi prispeva k stroškom gospodarjenja
z gozdovi.
2JEMELJNE ZNAČILNOSTI IN POMEMBNEJŠI PROBLEMI
SLOVENSKIH GOZDOV IN GOZDARSTVA
2.1 Rastiščne razmere in funkcije slovenskih gozdov
Slovenija leži v pasu zmerno toplega podnebja, kjer so temperaturne in vlažnostne razmere v splošnem ugodne za razvoj
gozdov, zaradi njene lege med mediteranskim, alpskim in
celinskim prostorom ter zaradi razgibanega reliefa in raznolike geološke podlage pa so rastišča slovenskih gozdov zelo
pestra. Veliko gozdnih rastišč je zelo labilnih in ranljivih, zato
je pri večini gozdov poudarjena njihova varovalna vloga,
hkrati pa naravne danosti omogočajo tudi pridelavo kakovostnega lesa. Naši gozdovi so čedalje pomembnejši tudi kot
nenadomestliv prostor za rekreacijo in nudijo možnosti za
razvoj sonaravnega turizma.
Okvirna (začasna) valorizacija funkcij gozdov v območnih
gozdnogospodarskih načrtih kaže, da je ob lesnoproizvodni
funkciji, ki je pomembna v skoraj vseh slovenskih gozdovih
(razen v ekstremno varovalnih gozdovih na cca 7% površine),
na dobri polovici slovenskih gozdov poudarjena vsaj ena od
ekoloških ali socialnih funkcij. Upoštevajoč dejstvo, da se
funkcije med seboj tudi prekrivajo, so tako nadpovprečno
poudarjene varovalna funkcija na 20% površine gozdov, na
16% hidrološka, na 14% dediščinsko-varstvena, na 8% turistično-rekreacijska, druge funkcije (klimatska, zaščitna,
estetska, poučna, raziskovalna, biotopska) pa na 20% površine gozdov.
Kar zadeva lesnoproizvodno funkcijo lako ugotovimo, da še ni
dovolj izkoriščena. Prirastoslovne analize namreč kažejo, da
povprečna proizvodna sposobnost rastišč slovenskih gozdov
dosega vrednost 8,0 nr/ha (preglednica
1), dejanski tekoči
prirastek pa znaša 5,3 mio. m3. Proizvodni potencial slovenskih gozdnih rastišč je torej izkoriščen samo 66 odštotno.
Preglednica 1: Porazdelitev gozdnih rastišč
v Sloveniji in njihov lesnoproizvodni potencial (Rk)

Vrbovja in jelševja
Hrastovja in gabrovja
Hrastovja
Rastišča termofilnih listavcev
Borovja
Bukovja s hrasti
Bukovja na karbonatu
Acidofilna bukovja
Jelovja
Dinarska jelova bukovja
Smrekovja
Visokogorski gozdovi
SKUPAJ
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Rk
9.2
10.5
5.1
1.0
4.2
10.2
7.6
7.7
12.1
9.7
7.7
6.6
8.0

Površina
(ha)
%
7.508
1
87.373
8
33.769
3
57.936
5
39.394
4
115.166
11
286.074
27
179.451
17
49.228
4
163.581
15
15.471
1
41.525
4
1.076.474
100
57

zato razmeroma dobro ohranjeni, še posebno kar zađe*"
tikamo m hoj
pestrost naravne sestave drevesnih vrst in (vertikalno
zontalno) strukturiranost sestojev. M
Močneje spremen)
(zasmrečenih) gozdov je le okrog 15%.

2.2 Ohranjenost in pestrost gozdov in gozdnate krajine
Goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega sveta in zato
velik delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je
človek na prostoru Slovenije v preteklosti vplival na gozd
manj usodno kot v večini srednjeevropskih držav. Gozdovi so
•

Preglednica 2: Deleži najpomembnejših drevesnih vrst v lesni zalogi slovenskih gozdov

potencialna vegetacija (%)
sedanje stanje (%)

bukev
58
29

smreka
8
35

jelka
10
11

Preglednica 2 opozarja na precejšen odklon dejanske drevesne sestave slovenskih gozdov od naravne, ki je predvsem
posledica sajenja smreke v oddaljenejši preteklosti (po vzoru

hrast

pl. listavci

drugi listavci
8

_bor,
j!_
7^

nemške šole gospodarjenja z gozdovi), zlasti na štajef8) .
Koroškem, ter sajenja črnega bora in njegovega nadaljnji
razširjanja z lastno semenitvijo na Primorskem.

2.3 Površina, lesna zaloga, prirastek in sečnja
Preglednica 3: Spreminjanje površine gozdov v Sloveniji v obdobju 1875 - 2020
1875
737
36,4

Gozdna površina v 000 ha
Gozdnatost v %

1947
879
43,4

Preglednica 3 kaže, da je površina gozdov v Sloveniji doslej
naraščala in je v letu 1990 dosegla 1.077.000 ha ali 53 % povr-

1961
961
47,5

1980
1045
51,6

1970
1026
50,7

Sine Slovenije, ta delež pa naj v prihodnje ne bi več
naraščal.

Preglednica 4: Gibanje lesne zaloge, prirastka In poseka v obdobju 1947 -1990
leto

1947
1956
1961
1970
1980
1990

prirastek v 000 mJ

lesna zaloga v 000 rrr
iglavci
59,800 54%
63,819 55%
87,263 58%
98,223 56%
104,913 54%
107.860 52%

listavci
51,000 46%
51,461 45%
62,784 42%
77,761 44%
89,044 46%
99,392 48%

skupaj
110,800
115,280
150,047
175,984
193,957
207,252

možni posek v 000 rrr

skupaj iglavci listavci
listavci
iglavci
1,500 2.51% 1,214 2.38% 2,714
1,471 2.30% 1,146 2.23% 2,617
1,972 2.26% 1,400 2.23% 3,372
2,373 2.42% 1,810 2.33% 4,183 1,967 1,453
2,556 2 44% 2,365 2.66% 4,921 2,049 1,531
2,615 2.42% 2,686 2.70% 5,301 1,732 1,286

Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije
Za leto 1970 so vir podatkov o površini, lesni zalogi in prirastkih
Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje
1971-1980
Vir podatkov o možnem poseku so Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 1971-1980,1981-1990,1991-2000
Kot je razvidno iz preglednice 4, sta se lesna zaloga in prirastek slovenskih gozdov zaradi smotrnega gospodarjenja
z njimi vse do leta 1990 vztrajno povečevala. Lesna zaloga je
v letu 1990 dosegla vrednost 194 m3/ha, kar je 80 odstotno
povečanje glede na leto 1956 oziroma celo 87 % glede na leto
1947. V slabih petih desetletjih gre torej za veliko akumulacijo
lesne zaloge v slovenskih gozdovih. V istem obdobju se je
tako rekoč podvojil tekoči letni prirastek, ki sedaj znaša 4.9
m3/ha.

skupaj

3,420
3,581
3,018

2.4 Struktura ter negovanost in kakovost gozdov

v
»V

Starostna in debelinska struktura slovenskih 9PzcSC^đi»^!t s
optimalni. Tako je 11% mladih sestojev, preveč je fed\ *
čih sestojev (45%), primanjkuje pa odraslih (23 />)< v
S,
pa starejših (6%) ter prebiralnih sestojev (3%)(K
đebe Qt
V naših gozdovih je prenizek zlasti delež s
^o
(preglednica 5), ki je nosilec kakovosti in vi °keg oStijK J.G
nega prirastka pa tudi biološke in mehanske sta° „ase".,
dov. Debelinska struktura drevja je bolj neugoc
9oj
gozdovih, kar je posledica marsikje pretiranih sec ^
9oj
klosti, posredno pa tudi zaraščanja opuščenihe ^
tO)
zemljišč. V biološkem in ekološkem pogledu J
zasebnih gozdov deloma omiljena spričo dej»
Sž
zasebni gozdovi bolj pestro strukturirani.

*
S
s
Uvr

58
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nlca 5: Struktura drevja po debelinskih razredih In lastništvu (stanje 1.1990)

■—_
■
JSOL
iasebni

10-30 cm
31
43
38

y §Iq

iglavci
30-50 cm
49
50
49

nad 50 cm
20
7
13

dol! imarno zarad' treh desetletij trajajočega, v povsesto]ev°venciar
skrbnega negovanja gozdov precej negovanih
Novost ses,0Pea ie razkorak med dejansko in potencialno
slaba zia'? v i v že vedno velik. Negovanost gozdov je
j®." nižinskem in gričevnatem svetu, kjer je gozdna
hu o razdrobljena, oziroma v odraščajočih listnatih in
sestojih.
»

l

SS|,'"ktura
uporabe lesa
Stri"Mura
'^boiiij iP,°rabe lesa ie tesno povezana s prizadevanji za
or
Sf^tura 9odna
'stek slovenskih gozdnih rastišč. Pri iglavcih je
iSati ^ ne ' Pri listavcih pa jo je dolgoročno mogoče
'Dom a 9°' zlasti z redčenji, s čimer bi bilo mogoče
Povečevati delež kakovostne hlodovine.
'^nica

Struktura uporabe lesa
sortlmentl

AjMET0(m3)
t ^r

vt *555~

les

^toifino predelavo
^WoŠ£

lesna
biomasa za
kurjavo
(potencial)

2.601.008
1.441.388 100%
975.707 68%
256.125 18%
209.556 14%
1.159.620 100%
272.668 24%
88.695
8%
97.565
8%
35.478
3%
665.214 57%

341.497

95.434

listavci
30-50 cm
40
34
36

10-30 cm
51
62
58

nad 50 cm
9
4
6

Preglednica 7:
Posestna struktura zasebnih gozdov (stanje 1.1990)
Velikost gozdne
posesti
1
3
5
10

do
0,99 ha
do
2,99 ha
do
4,99 ha
do
9,99 ha
do
19,99 ha
nad 20,00 ha
Skupai

Struktura v %
po številu posestnikov
po gozdni
površini
10,0
54,7
20,1
25,6
88,6
13,9 44,0
8,3
7,2
22,2
8,6 40,8
10,3
3,1
15,2 15,2
1,1
1,1
100,0 100,0
100,0
100,0

Razdrobljenost gozdne posesti se ne kaže samo v majhni
povprečni zasebni gozdni posesti, ki je z 2,3 ha med najnižjimi
v Evropi, ampak tudi v dejstvu, da imajo lastniki gozdov svojo
gozdno posest praviloma v več prostorsko ločenih parcelah.
Pogosto je neprimerna tudi oblika posesti, saj so v nekaterih
gozdnih predelih parcele široke le po nekaj metrov in prek
kilometer dolge. Po denacionalizaciji se bo povečal delež
večjih posesti, razdrobljenost manjših posesti pa se bi utegnila še povečati.
Zelo velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti (okrog
300.000 lastnikov) otežuje strokovno delo z zasebnimi gozdovi ter optimalno izrabo lesa in potencialov gozda, vendar pa
hkrati pogojuje tudi vrstno in strukturno pestrost zasebnih
gozdov. Majhnim gozdnim posestnikom gozd v gospodarskem smislu le malo pomeni in ne kažejo dovolj zanimanja za
vzgojo kakovostnih gozdov, poleg tega pa so manjši posestniki v splošnem slabo strokovno usposobljeni za delo
v gozdu. Slabost razdrobljene posesti je tudi v tem, da morajo
(revirni) gozdarji sodelovati z velikim številom ljudi in da je
svetovanje zato manj učinkovito.
2.7 Motnje, ki zmanjšujejo biološko In ekološko stabilnost
gozdov
Delež sečenj, ki so posledica naravnih motenj in onesnaženosti ozračja je bil v zadnjem desetletju razmeroma velik, v zadnjih letih pa se še povečuje. Tako je v I. 1991 dosegel 25,3%,
v letu 1933 pa 31,3%.

717.924
1.154.855
"•nitka In posestna struktura gozdov
Uh
g, ®'1990, D
ie h?d vzače,kom procesa vračanja nacionaliziranih
to^°v- P0 J°
Sloveniji 62,4% zasebnih in 37,6% javnih
bJd °v, okroenac'onalizac'ii bo predvidoma 80 % zasebnih
9 15%
Cvob6in
u
državnih gozdov, preostali gozdovi pa
9
ii nekmeSf^: cerkve
ni in v zadružni lasti. Povečalo se bo
,a
v6{i>ni §e
stnikov gozdov. Gozdna posest se bo na
Wik" v®like as razdrobila, na drugi pa bomo dobili tudi
\ - Po ko * ebne gozdne posesti. Delež gozdov v javni
U°. ki ima. ' denacionalizaciji primerljiv z Norveško in
Sozđov v ^vr°Pi Poleg Portugalske najmanjši delež

Naravne motnje
Stabilnost slovenskih gozdov v zadnjem obdobju zmanjšujejo
številne naravne motnje. V zadnjih desetih letih ga je prizadelo kar pet zelo sušnih let (petdesetletne in stoletne suše
v letih 1983, 1985, 1987, 1992 in 1993) ter več ujm (vetrolomi,
žledolomi). Fiziološko oslabeli iglavci omogočajo prenamnožitev podlubnikov (gradacija v letih 1992, 1993 in 1994, ki se
bo v zmanjšanem obsegu gotovo nadaljevala šd leto ali dve).
Tako se je za preprečevalne in zatiralne ukrepe v letih 1993 in
1994 porabilo skoraj polovico vseh proračunskih sredstev,
namenjenih vlaganju v gozdove.
Onesnaženost ozračja
Onesnaženost zraka izrazito negativno vpliva na zdravstveno
stanje oziroma na stabilnost slovenskih gozdov, za\o je
zmanjšanje onesnaženosti okolja predpogoj za uspešno
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sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Negativni učinki onesnaženja so zlasti:
• spremembe lastnosti gozdnih tal;
• fiziološka oslabelost gozdnega drevja in nastajanje večjih
vrzeli zaradi nujnega poseka poškodovanih dreves, kar
zmanjšuje mehansko stabilnost gozdov;
• zmanjševanje zadrževalne moči gozda za vodo in povečevanje erozijskega delovanja vode;
• ogrožanje naravnega življenjskega prostora divjih živali;
• zmanjševanje ekoloških in socialnih funkcij poškodovanih
gozdov;
• zmanjševanje prirastka lesa zaradi splošne oslabelosti
drevja;
• zmanjševanje kakovosti lesa zaradi velikega deleža suhih
dreves, ki hitro propadajo;
• povečevanje stroškov pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov zaradi pogostejših sečenj manjšega obsega;
• ogrožanje gospodarske varnosti kmetij zaradi zmanjšane
stabilnosti gozdov.
Delež poškodovanega drevja v gozdovih se je v zadnjih letih
zaradi ugodnih podnebnih razmer predvsem pri iglavcih
nekoliko zmanjšal, vendar pa je poškodovanost gozdov še
vedno resen problem.
Preglednica 8: Gibanje deležev (v %) močneje poškodovanega
drevja (osutost nad 25%) v obdobju 1987 - 1993

iglavci
listavci
vse drevesne vrste

1987
43
9
24

1989
39
8
23

1990
35
4
18

1991
31
6
16

1993
31
8
18

Neusklajenost odnosov med rastlinskimi in živalskimi vrstami
Marsikje premalo usklajeni odnosi med rastlinskimi in živalskimi vrstami negativno vplivajo na bioekološko stabilnost
gozdov in posredno tudi na prirastek lesa. Preštevilna rastlinojeda divjad otežuje obnovo ciljnih drevesnih vrst, ponekod
pa je naravna obnova, ki je pogoj za stabilni gozd, skoraj
povsem onemogočena. V najtežjem položaju so obsežni jelovo—bukovi gozdovi na visokem krasu, kjer se je jelka v zadnjih
desetletjih hitro sušila, naravno obnavljanje pa je že dolgo
oteženo. Tudi v območjih z močno zasmrečenimi in zato
biološko nestabilnimi gozdovi je preštevilna divjad ena glavnih ovir za povečanje deleža listavcev

zdovali
20. stol. so ogolele površine z velikim uspehom pogoZ'°°
s črnim borom. Pogozdovanje je bilo prekinjeno v obđ?jg
med obema vojnama in ponovno oživljeno po letu
V zadnjih desetletjih se črni bor hitro razširja z lastno se>J'
tvijo, pokrajino pa postopno zarašča tudi avtohtono lis'
grmovje in drevje.
Kras je danes že primerno gozdnat (gozda je 47%), na °?°eZn
denih površinah pa bo potreben še dolgotrajen Pr°9re u $
razvoj gozdne vegetacije. Teža skrbi za gozdove na Kra:s
s pogozdovanja prenaša na njihovo ohranitev in ne®°_iari.
večjo nevarnost za kraške gozdove predstavljajo P° j.
S povečevanjem deleža avtohtonih listnatih gozdov in
(J
Sevanjem deleža borovih gozdov naj bi se perspel tietjft
nevarnost zmanjševala, vendar bo proces trajal dese "
v sušnih kraških razmerah pa bo morala biti varstvu p
požari vselej posvečena posebna pozornost.
2.9 Gozdarska stroka in tradicija dela z gozdom
velik
Slovenska gozdarska stroka ima bogato tradicijo in ^
mednarodni ugled, ki se je potrdil tudi z organizacij
gresa IUFRO v Ljubljani leta 1986. Pri gospodarjenju zy
dom že več kot stoletje razvija sonaravne metode ^
dom. Tudi gozdarsko šolstvo ima na Slovenskem že v
stoletno tradicijo. Trenutno je v Sloveniji okrog 400 d'P'° v.
nih inženirjev gozdarstva in več kot 600 gozdarskih ten

Na razvoj gozdov je doslej vplival tudi skrben odnos °
ravnanje slovenskega kmeta, ki mu je gozd vselej
pomenil, zavedal pa se je tudi pomena njegove var
k,
vloge. V zadnjem obdobju je veliko ljudi zapustilozelpo°
ali pa si je poiskalo zaposlitev, ki jih je odtujila od 0,6 T'je'0».gozda ne doživljajo tako kot kmetje. To dejstvo
-uSpe$' in
z zasebnim gozdom in zmanjšuje možnosti za kar naj
E»i
nejše ravnanje z njim.
3.DOLGOROĆ NI CILJI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
ha LiP^
Pri določanju ciljev gospodarjenja z gozdovi je treod
vati občutljivost gozdnih ekosistemov in njihove ma,e. |ahK"
splošnokoristne funkcije. Izhajati je treba iz dejstva, o ^
v gozdu hitro naredimo škodo, dobro delo pa se po*a je 0"I
v daljših časovnih razdobjih. Za usmerjanje razvoja QP <0yb P «Iq
itr.
zato zlasti pomembno, da so domišljeno določeni dog
cilji, ki so:
1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu ni<
biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in Pr
nih funkcij

2.8 Problem slovenskega Krasa

Cilj vključuje:
,nih eK"5''
• ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozd"1
h
stemov in trajnostno ter sonaravno ravnanje z njim',
*
• ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske
P ^
eko
e
ter varovanje redkih ali ogroženih vrst in
liern ^
v gozdu, pa tudi ohranjanje in vzpostavljanje Prim^jVefi''1
fci
življenjskega okolja za vse avtohtone vrste prosto
živali;
^
• ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, kl. z0v,e >5
v zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih P1 j„ojH i
v izboljševanju vodnih razmer, blaženju podnebnih s* 1
in v prispevku gozda k čistosti zraka;
z(joV
• razvoj gozdov in dejavnosti z namenom rabe 9°
rekreacijo, turizem, vzgojo, pouk in raziskovanje;
• pospeševanje estetske funkcije gozdov;
ia9%
• povečevanje izkoriščenosti proizvodnega potencia
%
nih rastišč, izboljšanje kakovosti gozdnih sestojev i
lesa;
. _
. 'n■iiti
• gozdu neškodljivo rabo nelesnih gozdnih dobrin;1
%
• razvijanje ekološko obzirnih in humanih tehnolog ) "
S
vanja lesa.
.j >
1
»no**
raV
2.0hranitev naravnega okolja in ekološkega
"oii
v krajini

Zaradi (Aretiranih sečenj in paše v preteklosti je Kras postal
sinonim ogolele, kamenite pokrajine. Koncem 19. in v začetku

Cilj vključuje:
a vS<
• ohranjanje in izboljševanje čistosti zraka, kate'e*
v

O resni ogroženosti gozdov zaradi neusklajenosti populacij
rastlinojede divjadi z njihovim življenjskim okoljem pričajo
številne analize objedenosti gozdnega mladja, opravljene po
posameznih predelih slovenskih gozdov. Tako je bilo ob
popisu leta 1989 na Pohorju poškodovanega 66% gozdnega
mladja, na Kočevskem je bilo poškodovano 80% višjega mladja, v roškem predelu novomeškega gozdnogospodarskega
območja pa je bila leta 1976 ugotovljena 46 odstotna poškodovanost gozdnega mladja. Na Ljubljanskem vrhu je bila
ugotovljena 38 odstotna poškodovanost, pri mladju visokem
nad 20 cm pa celo 65 odstotna, v Karavankah pa so zadnje
analize pokazale 39 odstotno poškodovanost gozdnega mladja. Na Postojnskem gozdnogospodarskem območju, kjer so
v vsem obdobju 1977-1993 najbolj sistematično spremljali
(ne)usklajenost rastlinojede divjadi z okoljem, pomembne
analize pa so bile opravljene že v obdobju 1969-1976, je
popis poškodovanosti mladja na Snežniškem območju leta
1977 pokazal 43 odstotno poškodovanost mladja. Po tem letu
se je zaradi ustreznih ukrepov v populacijah divjadi in v okolju
začelo stanje izboljševati, vendar še vedno ni ugodno.
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Premeno razvrednotenih gozdov;

• na podlagi študij ranljivosti okolja izdelati načrte za ohranitev in varovanje ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo.
2. Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami ter pri usmerjanju njihove sočasne in
usklajene rabe je treba:
• preprečiti takšne rabe gozdov, ki bi ogrozile trajnostni
razvoj gozdov in njihovih funkcij;
• izdelati prostorske načrte poudarjenosti funkcij in določiti
usmeritve, ukrepe in omejitve za gospodarjenje na območjih
s posameznimi izjemno poudarjenimi funkcijami;
• izdelati merila za določitev varovalnih gozdov in gozdov
s posebnim namenom;
• oblikovati izhodišča za razreševanje nasprotij oziroma
usklajevanje interesov pri mnogonamenski rabi gozdov;
• določiti posebej vredne habitate za živali oziroma predele,
ki so posebej pomembni za ohranitev biološke in ekološke
pestrosti v gozdu in krajini in prilagoditi gospodarjenje z gozdom njihovi vlogi;
• primerno oblikovati in vzdrževati vse gozdne robove in vse
negozdne površine v gozdnem prostoru, ki so lahko namenjene za prehrano divjadi aii za rekreacijo.
• poudarjeno pospeševati kakovost funkcij gozdov in s tem
povečevati ekološko in infrastrukturno vrednost gozdov;
• gospodariti izrazito malopovršinsko z zelo dolgimi obdobji
pomlajevanja in oblikovati izrazito raznoliko zgradbo gozda;
• ohranjati in pospeševati naravno sestavo in pestrost drevesnih vrst ter upoštevati naravni sukcesijski razvoj gozdne vegetacije;
• doseči čim višje lesne zaloge sestojev razen v ekstremnih
rastiščnih razmerah in v varovalnih gozdovih, kjer ima izrazito
prednost strukturna pestrost;
• uporabljati izključno ekološko obzirne tehnologije pridobivanja (spravila) lesa ter graditi okolju čimbolj prilagojene in
samo najnujnejše gozdne prometnice;
• prepuščati ekološko zelo ranljive sestoje na ekstremnejših
rastiščih naravnemu razvoju (razen nujnih sonaravnih sanacij);
• v biološko in ekološko labilnih (npr. zasmrečenih) sestojih
izvajati postopno biološko stabilizacijo (z vnašanjem naravnih
drevesnih vrst);
• prioritetno zagotavljati proračunska sredstva za financiranje nege in vzdrževanja varovalnih gozdov in gozdov v hudourniških območjih v zasebnih gozdovih;
• v primeru izjemno poudarjene turistično-rekreacijske
funkcije gozdov določiti omejitve in usmeritve za njihovo
rabo;
• zagotoviti sredstva za dodatno opremljanje gozdov (učne
poti, oznake, počivališča, razgledišča ipd.) in za vzdrževanje
rekreacijske infrastrukture;
• določiti varstvene režime za izjemno poudarjeno dediščinsko-varstveno funkcijo gozdov in omejitve pri sonaravnem
gospodarjenju z gozdovi, pri posameznih objektih naravne
dediščine pa zagotoviti njihovo popolno varovanje;
• konkretnejše usmeritve za ohranitev in razvoj posameznih
funkcij gozdov in njihove sočasne rabe opredeliti v gozdnogospodarskih načrtih.
4.2 Gojenje gozdov
Usmerjanje razvoja gozdov mora temeljiti na načelih trajnosti,
sonaravnosti in večnamenskosti. Takšnemu delu z gozdom
ustrezajo malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki omogočajo prožno prilagajanje naravnim rastiščnim razmeram in
naravnim razvojnim težnjam gozdov. Pri tem je zlasti
pomembno ohranjati naravne populacije gozdnega drevja,
ohranjati in vzpostavljati naravno pestrost ter krepiti lesno
zalogo gozdov, s tem pa tudi njihovo bioekološko in gospodarsko stabilnost. Z nego v vseh razvojnih obdobjih oziroma
oblikah gozda je treba pospeševati razvoj vitalnejšega in bolj
kakovostnega drevja in tako povečati stabilnost in gospodarsko vrednost gozdov ter hkrati oblikovati gozdove tako, da
bodo v danih razmerah optimalno izpolnjevali vse funkcije.
Usmeritve:
• Z akumuliranjem prirastka je treba povečevati lesno zalogo
slovenskih gozdov.
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• Drevesno sestavo in zgradbo je treba še bolj približati
naravnima.
• Na dobrih rastiščih je sonaravno in gospodarno vzgajati
debelo in kakovostno drevje, ki daje gozdu mehansko in
biološko stabilnost, ga bogati v pogledu opravljanja splošno
koristnih funkcij in zagotavlja tudi gospodarske učinke
gozdov.
• V gozdove je treba z nego oziroma z odvzemanjem dreves
posegati zmerno in v ne predolgih časovnih intervalih.
• Večje površine enomernih sestojev je treba (s premenilnimi
redčenji) postopno preoblikovati v sestoje bolj raznolike
zgradbe.
• Intenzivirati je treba nego z redčenji v doraščajočih sestojih
(letvenjaki in drogovnjaki), še posebej v sestojih listavcev.
• Gozdove je treba obnavljati naravno in malopovršinsko,
obnova s sajenjem pa je le izjemni ukrep v razmerah, ko
gozda ni mogoče naravno obnoviti.
• Naravno obnavljanje naj praviloma poteka pod zastorom
starejšega drevja s primerno dolgimi pomladitvenimi dobami.
• Pri obnavljanju sestojev s sajenjem je treba uporabljati
sadike rastišču primernih vrst in ustreznih provenienc.
• Gozdnogojitveni ukrepi morajo biti skrbno načrtovani
(gozdnogojitveno načrtovanje).
• V razmerah, kjer to ni v nasprotju z ekološkimi ali socialnimi
funkcijami, je na manjših površinah smotrno opraviti premene
sestojev, ki zaradi slabe kakovosti zelo slabo izkoriščajo
rastiščni potencial in jih po naravni poti v doglednem času ni
mogoče prevesti v gospodarsko vrednejše.
Preglednica 9: Letni obseg gojitvenih in varstvenih del predviden z gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje 1991-2000
Preglednica 9: Letni obseg gojitvenih in varstvenih del predviden z gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje 1991-2000
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-neposredna

Enota
ha
ha

Količina
1.431
24.192

ha
dni

3.078
19.209

ha
ha

881
387

Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo
Tudi pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi so primeri, ko
naravno obnavljanje gozdov ni uspešno ali ni skladno s cilji
gospodarjenja z gozdom. Tako je v nekaterih sestojih
potrebna tudi obnova s sajenjem, za katero mora biti zagotovljena stalna preskrba s kakovostnimi sadikami različnih vrst in
provenienc. Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo je torej
pomembna dejavnost gozdarstva, zato mora javna gozdarska
služba skrbno spremljati razvoj in delo gozdnih drevesnic
oziroma semenarskih obratov ter sodelovati z njimi.
Usmeritve:
• Zaradi narave drevesničarske proizvodnje je treba izdelati
srednjeročni načrt proizvodnje sadik, in sicer po drevesnih
vrstah, izvoru, načinu vzgoje in starosti.
• Standarde za kakovost sadik je treba uskladiti z mednarodnimi.
• Nujen je stalni nadzor vzgoje sadik v gozdnih drevesnicah,
ki vključuje nadzor semenske zaloge in spremljanje porabe
semena.
• V prometu s sadilnim materialom je treba zahtevati potrdilo
o izvoru.
• Povečati je treba površine obstoječih in določiti nove
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.. oskrbe
semenske sestoje in s tem zagotoviti nemoteno
s semenjem različnih drevesnih vrst in provenienc
• V gozdovih je treba izločiti, označiti in zavarovati ■ r
drevesa vseh drevesnih vrst.
adzo^lasi
• Nabiranje semenja v semenskih sestojih mora biti na
van0
oh do $
• Treba
je strokovno preveriti utemeljenost vsen
osnovanih semenskih plantaž.
4.3 Varstvo gozdov

Pri celovitem varstvu gozdov je pomembna stalna sPrtg(tl pi
ogroženosti gozdov in njihove življenjske moči, 1p" s|»
moramo biti pozorni na naravne vplive in vplive, ki s h ^ ,
dica človekove dejavnosti. Pri varstvu gozdov si je tr®^oloii
zmanjšanja onesnaženosti prizadevati za čimvečjo D )a(C
ško stabilnost gozdov oziroma za tako zgradbo in ,
gozdov, da bodo posledice raznovrstnih, večinoma
vidljivih vplivov na gozdove čim manjše.
• vitaln05'''
Ohranjanje in izboljševanje zdravstvenega stanja in » sQ
gozdov zahteva usklajene ukrepe varstva gozdov, k°
'sat
iVl* i i*
• zmanjšanje škodljivih emisij in drugih negativnih
gozd (zniževanje podtalnice, neustrezna graditev i"jpoi*
turnih objektov, odlaganje odpadkov v gozdu, moteč 1
no-rekreacijske dejavnosti, ipd.);
. spo!< '?
• krepitev biološke stabilnosti - samoregulacijs*e ^gst
nosti gozdnih ekosistemov s pospeševanjem razno
rastlin in živali;
r0
• načrtovanje, uvajanje in delovanje opazovalne, P°
ske, diagnostične in prognostične gozdnovarstvenes ulaCi|
območje Republike Slovenije;
ooP
• nadzorovanje in obvladovanje podlubnikov ter P ,)
drugih fitofagih žuželk (grizlice, gobarji, zavijaci H v
preprečevalno omejevanje fitopatogenih organi*
9ri
lahko ogrozijo gozd;
aradi
• spremljanje stopnje poškodovanosti sestojev zar ^
Ijaste divjadi na vzorčnih ploskvah in usklajevanje
med rastlinskim svetom in divjadjo;
.u
• spremljanje in sanacija zaradi imisij poškodovan r0 >0r;
in sestojev;
ož8 "ia r*|il
• preprečevanje in učinkovito gašenje gozdnih P° ^||« ^ai
gozdove še zlasti ogrožajo na kraškem območju, giov^^i
uprava za zaščito in reševanje in Zavod za gozdov®
*o|
morata zato pripraviti usklajen sistem protipožarneg
kraških gozdov.
Usmeritve za sanacijo poškodovanih in propa'
gozdov

Uresničevanje ukrepov, s katerimi lahko preprečimo P'^gof '6og,
nje gozdov, je naloga države, lastnikov gozdov in na#J ijs
darske službe, ki bo javnost in lastnike gozdov s
s stanjem ogroženosti gozdov z namenom, da se q ZfT^["ri
dosledno uresničevanje sprejetih pravnih aktov (npj-^
šanju emisij) in opozori na ekološke, socialne in eK
posledice propadanja gozdov.
«-n
rn r o biti *i\
Gozdnogojitveni ukrepi v prizadetih gozdovih ° fosP°^?i >5
posebej domišljeni in podprti s prožnim gozdnog
&
skim načrtovanjem na vseh ravneh. Propadajoče 9°
posameznih rastiščih je treba uvrstiti v posebne *gSpF
(gospodarske razrede) in s tem omogočiti uspe
Ijanje in usmerjanje njihovega razvoja.
50 $ fiS,
V prizadetih gozdovih so ogrožene njihove ekološk0' ^ Sa
i«
na fifunkcije,
inLr-iio zato
■»o♦/-* mora
rv»r\r-t država
Hr+n/o zago
7QflOt■:hl6^
in r»rr\i
proizvodne
. i 6
poškodovanih gozdov (obvezna izvedba določenih 9 ^
in varstvenih del, materialna, kadrovska in tehnicn
lastnikom gozdov).
■

V stresnih razmerah je treba upoštevati tudi:

i
• načelo preprečevanja - vsako obremenitev g "",, sp':.>
proučiti, utemeljiti njen obseg in vpliv na gozdove ^li' s
odločitve o dopustnosti obremenitve ter o oblikah in
v
cije stroškov;
j/

poročevalec, št. 6

02

e

Povz'ročf|r°^nOSti ~~ Povzročeno škodo naj povrne tisti, ki jo

^Pravl'iasode,ovania - pri obravnavi obremenitev gozdov in
!• asiniJ^n'u negativnih posledic je potrebno sodelovanje
902dov
. javne gozdarske
službe, upravnih organov
, "drnnit,
* zainteresiranih
za gozdove.
koclovanost ozciov e
'9 9o^dn h°^sor
9
) poseben problem tudi za
9h ve»::!
timentov, zato mora država v stresnih razmerazs
lonudbe Zdn ežnosti
pomagati zagotoviti uravnavanje
^111r0fnepo«ic®2anih
'^ ,esnih sortimentov npr. omejevanje sečnje
' 3ta na°
gozdovih. Gozdarska stroka in država
f [an
ustrezno
ia qo7H 8n''' er
pozornost tudi raziskovanju propa^V qa 18 tre ^a 'e Pr<>Padanje gozdov kompleksen pro'10
^ proučevati z enotnim raziskovalnim pro-

* '"Sram „Ur
°" anitve in gospodarjenja z živalskim svetom
^ 9o*dn»"nem prostoru
, rost

ji^ .
avtohtonih živali je izjemna vrednota, prosto
me
,i ^Posam^
62 ®°
3 P°u| mbno naravno bogastvo Slovenije.
I l,J|
'"'Ponni/rIV "ens
P°P
acija prosto živečih živali je enkraten
I, ske vrJ ® '<' zaklad določenih lastnosti in značilnosti
"'Nskem Zato 10 ie ,reba ohraniti in obvarovati v njenem
ir^ti Posam r°S,0ru' ot)enem pa zaradi zagotavljanja vital'6hs,ajanie j?ezP'h med
prostorsko ločenih populacij omogočiti
° i živef*
populacijami. Populacija vsake vrste
ali in n en
alzato na bo ,udi ' življenjski prostor sta neločljiva
J*pro»,0 i A
njuno obravnavanje celovito. Ohraniiavr,e
V
Žival e
vezana z
ohranitvijo njihovega
s, 9a y f n ske a' ' P°
Ji !° o živpAiK f i 9 okolja. Usmerjanje razvoja populacij
ne
a e
iei 10 Posr»H nan
" ' e naloga
vseh dejavnosti, ki lahko vpliali na
ti
te de lavnosti imed
njihovo
seboj
tvornoživljenjsko
sodelovati.okolje, zato
ril' S avn6'tev
ni ' 9a
Prosto živečih živalskih vrst in njihovega
Prostoru Jt '®n'ske9a okolja je zaradi nasprotij interesov
0v
kovno zah,evna
naloga, ki mora temeljiti na
(«s6 s, °stnem °
avnem d ,na^rtovanju upravljanja s populacijami kot
30
načrtov za
»t!' 1' *ato nh zova
gospodarjenje z gozdovi. Načrti
'M k'"1eri,
' so n,
'i vse, ki posegajo v naravo. V kulturni
# av?0te ni na 1
naravni samoregulacijski mehanizmi,
tv> *N ^ia rn h"vsemi
' ekosistemi vzdržujejo dinamična naravna
^inah n uino človekovo
svojimiposeganje
sestavnimiv deli,
zato je(lov).
v takih
populacije
^rltv,,.
';Soiiv
°'l6rnobrav *ivali ie treba skupaj z njihovim življenjskim
riavati v večjih ekološko zaokroženih območjih.
i(j/, ^
'j ^e usrnp U'aci' Prosto živečih živali, katerih razvoj je
z ukre
to1 r a,i okorlali mora
P' v populacijah
ali v njihovem živna
aifC ' Zavnrt' a
P°dla9' lovskogojitvenih načrtov
s*'oJ
* 9ozdove Slovenije v sodelovanju z lov1 ^anba
Jam
k''' 'đM
' in drugimi uporabniki prostora (kmetijci,
tt| 9i v
1
0
PU aci e
i'' !? °kohe ' ' Prosto živečih živali in v njihovo živ#il0 aiskih Dn rnora
i° zat0
temeljiti
na analizah stanja vegetacije
i rt L ^Hani^'30''' ,orin
'e treba zagotoviti redno in celo|iif vj^i
ohran?a n)a
9) njihovega stanja.
i<t ta.0 vnaj« 'van
ekološkega ravnotežja je treba zagotoviti
tl
niihf ' posegov v populacije prosto živečih
'Chran!°V0pživ|ienjsko okolje. P
iti hr»n. za ra, estrosti živalskega sveta pomembno, da
/eSa«n'ePlodn°Vrs,no naravno zgradbo gozda, zlasti za
m? teviia „,Suš|,0n°snih drevesnih in grmovnih vrst ter ustrezc in drevesnih dupel.
2a
(oni,'iamiD av'iania povezav med prostorsko ločenimi
''° z u°Stesnimi
° *'več'h živali je treba opustiti njihovo
r% iv^iivaii "?
prostimiobičajnih
conami biotopov,
in odstreljevanje
'da,«* od njihovih
z uredi6ho>ri
ev pa
$ k * meci J
P Pula živalim zagotoviti možnost prostega
^Vi>ov
ci|ami.
a °
ff najv se HoSed namene in raziskovanje prosto živečih
° ana 2 °Var anje površine gojitvenih lovišč vključijo
/
ovana območja, kar je tudi v skladu s pripo-

ročili Svetovne zveze za varstvo narave (I. U. C. N.), ki državam
priporoča, naj posebej zavarujejo 11 - 13 % njihove površine
za ohranitev življenjskega prostora prosto živečih divjih živali.
• Uveljaviti je treba omejitvene pogoje za gradnjo komercialnih obor, ki so nasprotne sonaravnemu konceptu gojitve
avtohtone divjadi.
4.5 Varstvo voda v gozdnem prostoru
Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji, blagodejnega vpliva
gozda na vodne razmere in dejstva, da v gozdu izvira večina
naših vodotokov, ima gozd izjemno pomembno vlogo pri
preskrbi z vodo, pri uravnavanju vodnega odtoka in pri vplivu
na vodo kot biotop za številne oblike življenja. V gozdnem
prostoru bi se zato javna gozdarska služba v prihodnje morala
vključiti v upravljanje in gospodarjenje z vodo kot enakopravni soudeleženec.
Usmeritve:
• načrtovati ukrepe v gozdovih tudi z vidika njihove vodnogospodarske vloge;
• v območjih s poudarjeno hidrološko vlogo gozdov je treba
omejiti in nadzirati dejavnost vseh, ki posegajo v gozd in
gozdni prostor;
• ohranjati naravno strukturo gozdov in skupin drevja nad
vodonosniki in ob vodnih telesih;
• obravnavati vodo v gozdu kot pomemben biotop in temu
prilagoditi ukrepe v gozdnem prostoru;
• določiti usmeritve za ohranjanje in krepitev obvodne drevesne in grmovne vegetacije za zunajgozdni prostor.
4.6 Varstvo narave in naravne dediščine
Zaradi ohranjenosti in raznovrstnosti naše gozdove lahko
v celoti pojmujemo kot veliko naravno vrednoto, ki je
pomembna za slovenski in tudi za širši evropski prostor.
S sonaravno usmeritvijo gospodarjenja z gozdovi slovensko
gozdarstvo varuje in neguje to pomembno vrednoto in s tem
opravlja tudi pomembno kulturno poslanstvo.
V gozdu je veliko redkih ekosistemov in vrst organizmov, ki jih
je treba posebej varovati. Gozdarstvo je z oblikovanjem gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov ter z izločitvijo posebej
pomembnih habitatov za prosto živeče živali že opravilo
pomembno nalogo. Ker so gozdarski strokovnjaki dobro ekološko izobraženi in so ustrezno terensko organizirani, je smotrno, da se varstvo naravne dediščine in upravljanje zavarovanih območij v gozdnem prostoru v skladu s strategijo varstva
narave v operativnem pogledu zaupa tudi javni gozdarski
službi.
Usmeritve:
• zagotovitev popolnega varstva gozdnih rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi odkup);
• ureditev evidenc s področja naravne dediščine v gozdnem
prostoru;
• določitev površin varovalnih gozdov in gozdov s poudarjeno naravovarstveno in ekološko vrednostjo ter izdelava strokovnih podlag za njihovo zakonsko zaščito;
• izločitev manjših površin gozdov (ekocelic) in posameznega drevja z namenom ohranjanja in povečevanja biotske
pestrosti gozdnega prostora;
• sodelovanje gozdarstva pri izdelavi strokovnih in zakonskih
podlag za razglasitev naravnih parkov in drugih zavarovanih
območij;
• izdelava programa za vključitev Zavoda za gozdove Slovenije v izvajanje operativnih naravovarstvenih nalog v gozdnem
prostoru ter v upravljanje zavarovanih območij.
4.7 Načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
Za usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora, ki temelji
na načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti, je
potrebno skrbno načrtovanje. To obsega kakovostno analizo
stanja ter gozdu in njegovim funkcijam ter potrebam gozdnih
posestnikov prilagojene cilje in ukrepe. Načrtovanje mora
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temeljiti na celostnem in naravi gozda prilagojenem ter prostorsko predstavljivem informacijskem sistemu.
Načrti za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski,
gozdnogojitveni in lovskogojitveni) se morajo med seboj
dopolnjevati in morajo tvoriti funkcionalno celoto. Pri izdelavi
teh načrtov naj poleg gozdarskih sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, v načrtovalski proces pa je treba pritegniti tudi
lastnike gozdov. Vsebina prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov mora biti obvezna strokovna podlaga krajinskim
načrtom in drugim načrtom s področja urejanja prostora.
Usmeritve:
• Načrtovanje mora temeljiti na takšnih podatkih o gozdovih,
ki bodo v zaključenih ekoloških celotah omogočali objektivno
oceno stanja in spremljanje njihovega razvoja skozi daljša
časovna obdobja. Podatki morajo biti preverljivi, njihov obseg
(vrsta in količina) pa prilagojen zahtevam posameznih vrst in
ravni načrtovanja. Med seboj se morajo dopolnjevati in ne
podvajati. Zasnovani morajo biti tako, da jih je mogoče vključiti v celovit prostorski informacijski sistem.
• Načrtovanje mora omogočiti dinamično prilagajanje naravnim procesom, vlogam gozdov in različnim motnjam pri
gospodarjenju z gozdovi.
• Intenzivnost načrtovanja mora biti prilagojena intenzivnosti
gospodarjenja z gozdovi ter rabe gozdov in gozdnega prostora.
• V načrtovanje je treba tvorno vključiti lastnike gozdov in
določiti usklajene dolgoročne cilje in usmeritve gospodarjenja z gozdovi.
4.8 Pridobivanje gozdnih dobrin
Načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdom zahteva, da
hkrati s pridobivanjem dobrin iz gozda skrbimo za njegovo
dolgoročno ohranitev. To pomeni, da iz gozda skozi daljše
časovno obdobje ne smemo jemati nobene dobrine v večjih
količinah, kot je je gozd sposoben obnoviti, z gojitvenimi
ukrepi, ki so namenjeni večjemu donosu posamezne dobrine,
pa ne smemo zmanjševati biotske pestrosti gozda, njegove
življenjske moči ali oslabiti splošno koristnih funkcij gozdov.
Med pomembnimi dobrinami, ki jih pridobivamo iz gozda, so
poleg lesa predvsem gobe, divjad, plodovi, čebelji izdelki in
različna zdravilna zelišča. Les je obnovljiva naravna dobrina
in najpomembnejša domača surovina, zato bi morali povečanje proizvodnega in vrednostnega izkoristka gozdnih rastišč
razumeti kot pomembno strateško nacionalno nalogo. Prizadevati si moramo tudi za čim boljši izkoristek oziroma ovrednotenje lesa.

Usmeritve:
• Pridobivanje gozdnih dobrin pomeni motnjo v razvoj"
gozdnega ekosistema, zato mora biti čim manj razdirL»
usklajeno z regeneracijsko močjo gozda in prilagojeno s
nji trajne obnovljivosti dobrin. Smernice in omejitve za P
bivanje dobrin iz gozda morajo biti zato določene v goz°
gospodarskih načrtih.
j,
• Pridobivanje gozdnih dobrin v gozdu je omejeno, za'
moramo usmeriti v vzgojo njihove kakovosti oziroma
hovo smotrno izrabo.
• Ob pridobivanju lesa je treba zagotoviti dovolj in,enn0vf
negovanje gozdnih sestojev in izboljševanje njihove zas
(predvsem z nemotenim naravnim obnavljanjem).
• V ekološko občutljivejših gozdovih in v gozdovih s P° ^
jenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami gozdov mora)
koncentracije sečenj manjše.
. ^
• Upravljanje populacij prosto živečih živali mora biti "j,
jeno predvsem v vzpostavljanje ravnovesja v gozdnem
stemu, manj pa v gojitev posameznih vrst divjadi.
• Ker so glive pomembni razgrajevalci organske
sn >
izboljšujejo rast gozdnega drevja, moramo nabiranfa
'aCijs>
v gozdu omejiti oziroma prilagoditi njihovi regene
moči.
jh
• Za nabiranje redkih in ranljivih rastlinskih in živalsK j
ki jih je sicer dovoljeno nabirati, ter za vsako nabiranj® $
nih rastlin, njihovih plodov in živali v večjih količinah ]
postopno uvesti dovolilnice za nabiralce.
Obseg pridobivanja lesa in trendi krepitve lesnop'0
nega potenciala gozdov
Gib
• na{f"
Ob skrbni negi gozda je z gozdnogospodarskimi ^
v obdobju 1991-2000 predviden letni posek 3.01°u0 ^
(1.732.000 m3 iglavcev in 1.286.000 m3 listavcev)
v povprečju 2.8 m3 na hektar vseh slovenskih gozdov- ^
zmerna intenziteta sečenj (66% prirastka pri iglavci
prirastka pri listavcih) bi se morala nadaljevati tudi vnaPjanj<
pa bi v obdobju naslednjih tridesetih let omogočilo P° $
lesnih zalog za več kot tretjino (okrog 36%), prirast/<>$
četrtino (okrog 26%). Po bilančnih ocenah naj bi se
2020 lesna zaloga dvignila povprečno na 262 "t J t
prirastek pa naj bi dosegal 6.2 m3/ha. Hkrati bi.
® je o"
ponovno povečeval tudi največji možni letni posek.1(1 v ^
obdobja 1981-1990 do obdobja 1991-2000 zaradi P° r6cfl
ekoloških problemov in pojava t.i. umiranja ena
znižal (za 19%), v treh desetletjih pa naj bi
!.i3eV
narasel na 3.6 m3/ha in leto. Tako bi bila po količini o
f
84 odstotna izkoriščenost gozdnih rastišč, okrepi'®đaP ^ pitic
tudi ekološke funkcije gozdov. Dolgoročni cilj 'fi< „iovi f
lesna zaloga slovenskih gozdov v povprečju vsaj za F
višja, razmerje med iglavci in listavci pa naj bi s®
spremenilo v korist listavcev.

Preglednica 10: Prognoza gibanja lesne zaloge, prirastka in možnega poseka
leto
1990
2000
2010
2020

lesna zaloga v 000 m3
iglav ;i
listavci
107,860 52%
99,392 48%
116,690 51% 113,392 49%
126,212 49%
129,017 51%
136,296 48%
145,796 52%

skupaj
207,252
230,082
255,229
282,092

prirastek v 000 m3
iglavci
listavci
2,615 2.42% 2,686 2.70%
2,801 2.40% 3,005 2.65%
2,966 2.35% 3,290 2.55%
3,135 2.30% 3,572 2.45%

skupaj
5,301
5,805
6,256
6,707

možni nosek v_5S
iglavci listavci, ,
1,286,1,732
1.442, _
1,848
1,612,,
1,958
1,786__^
2,069

»Op
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I® '»sne zaloge v slovenskih gozdovih

Usmeritve:
• Razvijati je treba gospodarne tehnologije pridobivanja lesa,
ki bodo čim manj poškodovale gozd, človeka pa obvarovale
pred škodljivimi posledicami težkega in nevarnega dela
v gozdu.
• Pri izbiri izvajalcev del v gozdovih je treba poleg stroškovnega vidika upoštevati tudi ekološko ustreznost njihovih
delovnih sredstev, znanje in kakovost opravljanja del v bližnji
preteklosti ter njihovo urejenost preventivnega varstva pri
delu. V državnih gozdovih je treba poleg tega upoštevati še
sposobnost opravljanja vseh potrebnih del na zaokroženem
območju (npr. v gospodarski enoti), izvajalcem pa omogočiti
razvoj učinkovitih in obzirnih tehnologij.
• Izdelati je treba programe usposabljanja in izobraževanja
lastnikov gozdov ter nameniti več pozornosti svetovanju, ko
lastniki sami opravljajo gozdna dela.
• Opravljanje del v gozdnem ekosistemu mora biti prilagojeno:
ekološki občutljivosti gozdnih ekosistemov,
ekološkim in socialnim funkcijam gozdov,
zdravstvenemu stanju in poškodovanosti gozdov,
biološkemu ritmu gozda,
pomenu gozda kot življenjskega prostora prosto živečih živali,
strukturi gozdne posesti (lastništvo in razdrobljenost) in
zmožnostim lastnikov gozdov,
humanosti in varnosti dela v gozdu.

™ iglavci
D "stavci
8 8l«upaj
5l

Si! r,r
* P astka in možnega poska v slovenskih gozdovih

4.10 Gozdne prometnice
Gozdne prometnice so gozdne ceste, vlake in stalne žičnice.
Vlake in stalne žičnice so namenjene skoraj izključno spravilu
lesa, gozdne ceste pa imajo za gospodarjenje z gozdovi širši
pomen. Nekatere so namenjene tudi izpolnjevanju turistične,
rekreacijske ter drugih socialnih vlog gozdov ali pa povezujejo samotne kmetije in zaselke. Ker so vse gozdne prometnice v gozdnem ekosistemu tujek, jih je treba načrtovati,
graditi in vzdrževati zelo skrbno, pri rabi gozdnih cest pa je
treba upoštevati tudi življenjski utrip gozda.

prirastek iglavcev

Usmeritve:
• Gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdrževati
skladno z načeli varstva narave in bioekološke stabilnosti
gozdov. To je še posebej pomembno v ekološko občutljivejših
gozdovih.
• Rabo gozdnih cest, ki nimajo poudarjenega javnega značaja, je zaradi manjšega vznemirjanja gozdnih živali umestno
omejiti.
• Gozdne ceste je treba razvrstiti glede na prometno obremenitev ter gozdnogospodarske in javne namene. Temu je treba
prilagoditi tudi intenziteto njihovega vzdrževanja in obseg
sredstev, ki jih država lokalnim skupnostim prispeva iz proračuna.
• V okviru načrtov za gospodarjenje z gozdovi je treba izdelati programe prednostne izgradnje gozdnih prometnic.
• Za zagotovitev vzdrževanja gozdnih cest je potrebno tesno
sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije in pristojnih lokalnih skupnosti.

prirastek listavcev

4.11 Trg gozdnih dobrin

prirastek skupaj

Pri obravnavanju donosov iz gozdov je treba upoštevati vse
gozdne dobrine - od lesa in lova do ekoloških in socialnih
koristi gozdov. Nihanja na trgu gozdnih dobrin ne bi smela
negativno vplivati na gozd. Smotrno je, da pri izbiri drevja
upoštevamo tudi povpraševanje po določenih gozdnih lesnih
sortimentih, vendar pa mora biti to vselej v mejah, ki zagotavljajo trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij. Kakovost in
vrednost gozdov v lesnoproizvodnem pogledu je mogoče
povečati predvsem z redčenji mlajših sestojev, zato je treba
ustvariti pogoje za ekonomično izrabo drobnih gozdnih lesnih sortimentov.

možni posek Iglavcev
možni posek listavcev
možni posek skupaj
°Pray|,
de V
Nba
' 9°zdovih
^ ždn°9ojitvenrfr-fkrb.no slediti ukrepom, ki so določeni
mi načrti in izdanimi odločbami.

Usmeritve:
Za uspešno delovanje trga gozdnih lesnih sortimentov in za
preprečevanje njegovih negativnih vplivov na gozd je treba:
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• izdelati mednarodno primerljive standarde za gozdne lesne
sortimente;
• oblikovati informacijski sistem za trg gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov ter spremljati razmerje
med trgom in donosnimi možnostmi gozdov;
• zagotoviti aktivno vlogo države pri vzdrževanju stabilnega
trga gozdnih lesnih sortimentov (npr. z uravnavanjem obsega
ter dinamike tržne proizvodnje v državnih gozdovih, z uvajanjem diferenciranih izvoznih taks, odvisnih od kakovosti sortimentov, ki se tekoče prilagajajo stanju na trgu ipd.);
• pospeševati prostovoljno povezovanje individualnih ponudnikov gozdnih lesnih sortimentov.
4.12 Lastništvo gozdov in povečevanje deleža javnih gozdov
Pri gospodarjenju z gozdovi je treba upoštevati, da obstaja
v gozdovih poleg lastninskega tudi javni (ekološki in socialni)
interes. Lastnik, ki gospodari s svojim gozdom, mora upoštevati načela sonaravnega gospodarjenja ter z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom predvideno največjo
dopustno oziroma ekološko še sprejemljivo višino poseka,
opraviti pa mora tudi nujna gojitvena in varstvena dela.
Zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in
njihovih funkcij je država zainteresirana za povečevanje
deleža javnih gozdov predvsem tam, kjer so splošno koristne
funkcije posebej poudarjene (varovalni gozdovi in gozdovi
s posebnim namenom - gozdni rezervati, rekreacijski gozdovi v okolici mest, gozdovi v okolici vodnih virov itd.). Država
si bo zato prizadevala (morale pa bi si tudi lokalne skupnosti)
za postopen odkup teh gozdov, poleg tega pa bo iz prihodkov
od gospodarjenja odkupovala tudi druge gozdove, s čimer se
bo postopno povečeval delež javnih gozdov. Pri tem pa je tudi
pomembno, da ostanejo v zasebni (kmečki) lasti vsi gozdovi,
pomembni za ohranitev in razvoj našega podeželja in še
posebej hribovskih kmetij.
Usmeritve:
• Izdelati je treba program in merila prednostnega odkupa
gozdov glede na njihov javni pomen, ogroženost funkcij in
glede na višino odškodninskih stroškov ter izdelati projekcijo
povečevanja gozdnega fonda v javni lasti.
• Država in lokalne skupnosti morajo v skladu s programom
prednostnega odkupa gozdov zagotoviti sredstva za postopen odkup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, poleg tega pa mora država (Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS) preostanek dohodka (rento) iz gozdov prednostno namenjati za nakup tudi drugih gozdov.
• Proučiti je treba pravne možnosti za zaustavitev nadaljnjega drobljenja zasebne gozdne posesti.
4.13 Gozdno zadružništvo in druge oblike povezovanja lastnikov
Zaradi učinkovitejšega in ekonomičnejšega gospodarjenja
z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti je smotrno spodbujati povezovanje zasebnih lastnikov gozdov v zadruge in
druge oblike povezovanja.
Lastniki gozdov se povezujejo v gozdne zadruge ali v druge
oblike povezovanja predvsem zato, da bi bili uspešnejši pri:
• opravljanju gozdnogospodarskih del ter pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic;
• pridobivanju sredstev iz proračuna na podlagi javnih razpisov;
• prodaji gozdnih lesnih sortimentov;
• zbiranju in odkupu nelesnih gozdnih dobrin;
• proizvodnji gozdnih sadik;
• razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
• zmanjšanju stroškov nakupa in uporabe gozdarske
opreme;
• usposabljanju članov in prenašanju sodobnih strokovnih
znanj v prakso;
• zastopanju interesov članov pri sporih z drugimi uporabniki
gozdov oziroma nosilci dejavnosti, ki negativno vplivajo na
gozd ter pri posegih v gozdove.
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4.14 Razvoj kmetij in podeželja
Pri določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s kmečkinTj
gozdovi je treba upoštevati, da je gozd del kmetije, za
moramo na kmetijo gledati celostno in pri tem upošte™
ekološki, socialni in gospodarski vidik. Pri načrtovanjužtev
Q0i
nogojitvenih ukrepov v kmetovem gozdu je treba upo
r e
razvojne potrebe kmetije. Zlasti v gorskem svetu, kje .i -' t,
darstvo večinoma najpomembnejša gospodarska dejavnpf
kmetije, mora javna gozdarska služba sodelovati tudi pn 0 kovanju skupnih razvojnih programov (npr. CRPOV), P" ® .
kovanju in izvajanju skupnih izobraževalnih programov wv
oblikovanju skupnega programa graditve in vzdrževanja in
strukturnih objektov.
Usmeritve:
v
Država naj kmetijam s težkimi razmerami Pr'c'e'oVJliL
(predvsem v hribovitem in gorskem svetu) omogoči or a
nje gozdnih del v državnih gozdovih, na podlagi razvoja
programa pa tudi zamenjavo, zakup ali nakup bližnjega 9°
pod ugodnejšimi pogoji.
-iz.
• Na kmetijah je treba pospeševati razvoj dopolnilni"1 P
vodnih dejavnosti (npr. primarne predelave lesa,
traj,
onalne lesne obrti, kuhanja oglja, ipd.) ter razvoj sl° jnjt8
dejavnosti, povezanih z gozdom ter privlačnostjo
krajine in podeželja (npr. ekološki turizem, turizem na km
ipd.).
4.15 Javna gozdarska služba
Velika površina gozdov, njihova velika raznolikost v ne
P0^'^
rastišč, sestojev in funkcij, velika razdrobljenost gozd P g!.
sti ter dosežena stopnja intenzivnosti gospodarjenja z V
dovi narekujejo stabilno organizacijo strokovnega usm®
l ^
oZ
razvoja gozdov. Razlog za stabilno organizacijo grn
°c 50v
strokovne službe je tudi v tem, da lahko le v daljše
Ql.
nem obdobju oblikujemo zdrave, stabilne in kakovostne y
dove. Takšna strokovna služba tudi spremlja in s svetova ^
ter ekonomskimi in pravnimi mehanizmi preprečuje negI ^
vplive na gozd ter skupaj z inšpekcijsko službo zaQ°' „j
ohranitev in pozitiven razvoj gozdov in njihovih funkcijs .2.
gozdarska služba skupaj z lastniki gozdov skrbi za v
dove, zaradi njene strokovne usposobljenosti in te °a|oS®
organiziranosti pa je smotrno, da opravlja tudi
s področja varstva narave.
Usmeritve:
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mi
h,.*

*0|j
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%
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• Zagotoviti je treba optimalno kadrovsko izpopolnit®''^),
gozdarske službe (v teritorialnem in funkcionalnem re
P®»velr
V najintenzivneje gospodarjenih gozdovih bi v povP Lreffl »S
kost gozdnega revirja ne smela presegati 1600 ha, v P° foisV
pa bi v Sloveniji revir ne smel biti večji kot 2500 ha; 9?z ^ <
strokovnjak do ravni krajevne enote naj bi v povprečji
za površino do 1850 ha.
,
te
• Naloge javne gozdarske službe je treba v sod
? .jti
ra
s službami za varstvo narave tudi formalno
L\ii
ni« Jrok(
področje operativnega varstva narave, posebej na upra
zavarovanih območij.
,e^
• Javna gozdarska služba (revirni gozdar) mora biti na|e ^
pooblaščeni skrbnik državnih gozdov in usmerjeva
z gozdom.
^ te
• Zagotoviti je treba stabilno financiranje javne 9°s e<jslr C
službe v njenem optimalnem obsegu, vključujoč tudi
pfl
za opravljanje dodatnih nalog s področja naravova?J( 0|1o
financiranju je treba upoštevati njen izrazito terenski
4.16 Inšpekcija v gozdovih in gozdnem prostoru
«tii
Zaradi pretežno svetovalne vloge javne gozdarske ssl<
'Od
z
lastnike gozdov oziroma izvajalce del v gozdovih
|atr
strokovno usmerja k ustreznemu ™»n«nin
->
nn7dovi.
J..i
ravnanju z gozdovi. I j0 f 0
inšpekcijska služba razmeroma maiusioviina,
maloštevilna, ■njeno u
5rav
se mora prilagoditi sonaravnemu in večnamenske^^ u1
ceptu gospodarjenja z gozdovi in spremenjenemuaSoo'H^gO
lastnine. Z novim zakonom o gozdovih postajajo j ?:e iić'1
dov osrednji subjekti inšpekcijske presoje. Zaradi V8wp\
kovitosti inšpekcija sodeluje z javno gozdarsko služP°'
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pogoji omogočiti opravljanje praktičnega pouka v skupnem
gozdnem revirju, ki je v lasti Republike Slovenije.
4-18 Raziskovalna dejavnost
Raziskovanje gozdov in gospodarjenja z njimi mora temeljiti
na enotnem večdisciplinarnem raziskovalnem programu ne
glede na vire financiranja, izvajati pa ga morajo za to usposobljene raziskovalne organizacije v povezavi s strokovnjaki
v javni gozdarski službi in v gozdarskih izvajalskih podjetjih.
Raziskovalna dejavnost mora biti po eni strani aplikativna, po
drugi pa prispevati v svetovno zakladnico znanja (temeljne
raziskave). Usmeritev raziskav je določena s ciljnim raziskovalnim programom GOZD, ki zajema zlasti tale področja:
• gozdnogojitvene raziskave slovenskih gozdov: proizvodna
sposobnost gozdnih rastišč, rastni potencial sestojev in reakcijska sposobnost drevja oziroma gozda na gozdnogojitvene
ukrepe, sonaravno gospodarjenje z gozdovi, kakovost drevja
in lesa v sonaravno grajenem gozdu;
• narava gozda: gozdni rezervati, dendrokronološke in dendroekološke raziskave v Sloveniji, biotska pestrost gozdnih
ekosistemov, prosto živeče živali v gozdnem ekosistemu in
krajini, bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega
varstva gozdnih ekosistemov, vplivi onesnaženega zraka in
drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme, populacijsko-genetske in ekofiziološke raziskave
gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rasti in razvoja
gozdnega semenja in sadik;
• gozd kot predmet varovanja in gospodarjenja: celostni
informacijski sistem in integralni monitoring gozdnih ekosistemov, spopolnjevanje metod in tehnike gozdarskega načrtovanja, trajnostno gospodarjenje z gozdovi v zasebni lasti,
proučevanje vloge in pomena energijskih tokov na gorski
kmetiji in v gozdnati krajini, energetski potencial slovenskih
gozdov, mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic, obremenitev gozdnih
delavcev zaradi delovnega okolja, podlage za oblikovanje
nacionalne gozdarske politike, usklajevanje pridobivanja lesa
z drugimi gozdnimi funkcijami;
• gozd kot del našega življenjskega okolja: krajinsko-ekološka tipizacija gozdnate krajine in vloga gozda v (re)vitalizaciji
kulturne krajine, narava in zakonitosti funkcij gozda, snovanje
modelov za proučevanje vplivov na okolje, starejša zgodovina
gozdov in gozdarstva.
4.19 Mednarodno sodelovanje
Slovensko gozdarstvo se mora kot celota še bolj odpirati
v svet ter sodelovati pri skupnem iskanju rešitev gozdarskih
problemov in problemov ohranjanja naravnega okolja. Pri tem
je bistveno usklajeno sodelovanje državnih organov, Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.
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• sodelovanje pri dograjevanju in izpolnjevanju določil mednarodnih konvencij in resolucij (Alpska konvencija, Strasbourgške in Helsinške resolucije o varstvu gozdov v Evropi,
Konvencija o biotski raznovrstnosti, Bernska konvencija ipd.);
• sodelovanje z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, katerih članica je tudi Slovenija (npr. UN-ECE/FAO
EFI, IUFRO, PROSILVA ipd.);
• sodelovanje pri projektih Sveta Evrope (npr. projekt Evropsko leto varstva narave 1995) in Evropske zveze (npr. PHARE
projekti MERA, CORINE in FIRS ter projekti spremljave
poškodovanosti gozdov na evropski mreži);
• dvostranska sodelovanja s sorodnimi ustanovami posameznih držav, ki vključujejo tudi izmenjavo podiplomcev in
načrtno pošiljanje naših podiplomcev v tujino na formalno in
neformalno izobraževanje, počitniške izmenjave študentov
gozdarstva in izmenjavo pedagoških in raziskovalnih delavcev ter strokovne in znanstvene literature oziroma povezavo
z mednarodnimi informacijskimi sistemi;
• organiziranje mednarodnih strokovnih prireditev.
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4.20 Financiranje gozdarstva
Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vseh del
v svojih gozdovih. Država iz proračuna zagotavlja sredstva za
delo javne gozdarske službe, poleg tega pa zaradi skrbi za
splošnokoristne vloge gozdov zagotavlja tudi povračila za
zmanjšanje donosov iz varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter prispeva lastnikom gozdov k stroškom
gospodarjenja z gozdom. Država tako financira zlasti dela za
preprečitev ali zmanjšanje negativnih motenj v delovanju
gozda in dela v varovalnih gozdovih in v hudourniških območjih, sofinancira pa gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela
za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali,
semenarstvo in.investicije v gozdne drevesnice, sanacijo gozdov, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan, obnovo
gozdov na pogoriščih in obnovo gozdov, poškodovanih po
naravnih ujmah, redčenje drogovnjakov in premeno v zasebnih gozdovih ter gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. Država
financira in sofinancira dela v gozdovih na podlagi gozdnogojitvenih načrtov ali drugih izvedbenih projektov oziroma načrtov v sklopu programa vlaganj v gozdove, ki ga za tekoče leto
pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
Pri sofinanciranju gozdarskih dejavnosti morajo biti upoštevana tale merila oziroma deleži kritja stroškov:
• vrsta del
- obnova gozdov: umetna - sadike plačane v celoti, naravna
- 30% stroškov;
- nega gozdov: 20-40% oziroma po pogojih javnega razpisa
za nego drogovnjakov:
- varstvo gozdov: pred požari - do 70%, pred divjadjo
- material in 30% drugih stroškov, pred boleznimi in fitofa-.

gimi žuželkami - 30% oziroma material in 20%;
- nega hafcitatov prosto živečih živali: 30-70%;
- premenŠrfegradiranih gozdov: po pogojih javnega r ^
- obnova gozdov na pogoriščih ter sanacija oziroma
poškodovanih gozdov: sadike in 20% stroškov;
^
- vzdrževanje gozdnih cest: 35% od vrednosti vzdrz
del;
■ v(1eji
- investicije (gozdne ceste, drevesnice): po pogojm J
razpisa;
.. bjsWeot
• funkcije gozdov: če ekološke ali socialne funkcije o
vplivajo na način gospodarjenja z gozdom, se sofina poveča za 10%, če pa določajo
ajo način gospodarjenja k
20%
artciranja
• velikost zasebne gozdne posesti: do sofina1
gozdnogojitvena in varstvena dela so upravičeni sa
niki, ki imajo manj kot 100 ha gozdov;
f(
• socialno-ekonomski položaj lastnikov gozdov: P
pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih
gozdov, ki sta jim kmetijstvo in gozdarstvo glavni " <!■
preživljanja (kmetje) in lastniki, ki se za izvedbo P
združijo v večje skupine;
. 0^
• težavnost naravnih razmer za kmetijsko in goza ^
vodnjo: v težavnih naravnih razmerah se lahko sofina
poveča do 30%.
^
Iz opisanih meril in načrtovanih del v gozdnogosP°jj®f
načrtih za obdobje 1991-2000 sledi, da bo za OP jj
uresničevanje nalog programa razvoja gozdov potre upl
zagotoviti 4380 mio. SIT, kar bi po predvidenem P'or
leto 1995 predstavljalo 0.87% proračunskih sredste
0.204% bruto domačega proizvoda. Ta delež
petino vrednosti letno posekanega lesa. Pregled
posamezne sklope del kaže preglednica 11.

Preglednica 11: Potrebni letni obseg finančnih sredstev za optimalno uresničevanje nalog programa razvoja gozdov

NAMEN UPORABE SREDSTEV

financiranje javne gozdarske službe
sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih gozdov in gozdov
s posebnim namenom
sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti
financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov iz gozdov s posebnim namenom
financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v hudourniških območjih
v zasebnih gozdovih
tinanciranje preventivnega varstva gozdov
sofinanciranje obnove zasebnih gozdov
sofinanciranje premene zasebnih gozdov
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma obnove poškodovanih
gozdov
sofinanciranje nege zasebnih gozdov
sofinanciranje nege habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih
sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu
sofinanciranje varstva zasebnih gozdov in izplačilo odškodnin za škodo, ki jo povzročajo
zavarovane živalske vrste
sofinanciranje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest
sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela
SKUPAJ

optimalni
program
(leto 2000)
v mio SIT
2520

4380

Opomba: Finančni obseg je podan v cenah za leto 1995,
hkrati pa izražen v deležu od proračuna RS predvidenega
v letu 1995 v proračunskem memorandumu (503.467 mio SIT).
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optimalni ,e,ni
"'esničo"' na
obseg finančnih sredstev naj bi bil
bančnih sredstev
iP°zneie v letu 2000. Dinamiko zagotavljanja
livitam
za
obdobje
do leta 1997 se določi v opera6rn
Programu izvedbe nalog.
121

Davčna politika
V*v Z dav no
!njo nB P redno
' politiko v gozdarstvu je treba upoštevati, da
P0dežei; °|
vplivamo tudi na položaj oziroma življenje
dohodek' Zlasti
je to pomembno v hribovitih predelih, kjer je
Ksr ima 90zda večji od dohodkov iz kmetijskih dejavnosti,
lino viol? ^02dov
' Poleg gospodarske tudi ekološko in socidav na
u|
'konnm;?-'
' politika ne sme pojmovati gozda kot zgolj
nsKi objekt.
"•meritve;
1 s s,emu e za
idani^ri"
'
i
lastnike gozdov treba ohraniti
1
davčne olajšave in oprostitve (oprostitev davka od

katastrskega dohodka iz varovalnih gozdov, olajšave pri
davku, kadar je donos manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov in olajšave lastnikom gozdov za opravljanje gozdarske
dejavnosti).
• Pri snovanju davčne politike si je treba prizadevati za
primerno razmerje med davkom na katastrski dohodek in
obdavčenjem prometa z gozdnimi proizvodi Katastrski dohodek naj bo čim bolj prilagojen rastiščnemu potencialu gozdov
in dejanskemu stanju sestojev, davek in druge obveznosti od
katastrskega dohodka pa tolikšne, da lastnika spodbujajo
k skrbnemu gospodarjenju z gozdom, hkrati pa ga ne silijo
k premočnim posegom v gozd. Zato se mora zagotoviti, da se
dokonča nova metodologija in na njeni podlagi izvede nova
katastrska klasifikacija gozdov in na novo izračuna katastrski
dohodek gozdnih zemljišč. Ob tem pa naj se težišče obdavčenja prenese na promet z gozdnimi proizvodi.
• Treba je proučiti priznavanje davčnih olajšav lastnikom
gozdov, v katerih ekološke ali socialne funkcije določajo
način gospodarjenja z njimi.

OBRAZLOŽITEV
(tovc
r
-io k««Ho
in j""" prog
v ugrama
razvoja gozdov v Sloveniji je priprav1.
P n eno v
^nen>° ?' a'
skladu s stališči in sklepi z 22. seje
2. točka: Dosedanji razvoj gospodarjenja z gozdovi
' Prvi točjf^Publike Slovenije z dne 29. 6. 1994, ki je
?'B*na D Hi°Cen'1, da ie P™0*110 posredovano besedilo
,kj *Posami, 93 za Pripravo programa za drugo obravnavo,
očl
t *'Wolitlnim
<am stališč in sklepov podajamo naslednjo
v !
njihovega upoštevanja v novem besedilu:

Dosedanji razvoj gospodarjenja z gozdovi je v tekstni, tabelarni in grafični obliki prikazan v drugem poglavju programa,
dopolnjujejo pa ga še podatki v preglednici 1:

Stolca i; Pregled podatkov o gospodarjenju z gozdovi

la

B9ozdov s sajenjem v

povp. 7680
3174
20.627
2600

povp. 8185
3719
22.278
1959

povp.
86-90
3272
22.569
1959

povp.
91-92
2193
15.104
999

2163
8.286
634

1.480
318

1.775
440

2.428
199

391
21

160
20

Pfe, im °'°hk°. da je bilo v letih 1991-1993 posekanega
a
1 kot v
lih ""-901 p" "lem
" e tret}a
preteklosti (67% v primerjavi z obdobh*dovih
poudariti, da je bil posek v držav0
real ziri
ie "o/yen
' an v celoti, kljub pomanjkljim evidencam
poseku a
11 k'sfven™ zman P lahko trdimo, da je razlika posleifi 50o m? z roma
jšanih sečenj v zasebnih gozdovih
■o31"'3 so
? ' 1 let le 53% možnega obsega). Na taka
Cj Saj je h;? !'* 'h vplivale predvsem slabše razmere na
9
Cr
"'Zfca u zlast' cena drobnih lesnih sortimentov razmetjr Mi dei tem °bdobju so sečnjo v zasebnih gozdovih
A ort
javne gozdarske službe na gozdnih gospo^ »t!
lil •a ■ 5. 1QQA
haka/14 zakona
tino i/v sodeio1994 no in ■ /
Pa jo v okvirui novega
%0zU °iaJ'
' f'niki ie usmerja
Zavod
za
gozdove
Slovenije
nač
'S
h?°n"i 3 9ospodarjenje z gozdovi. V teh načrtih je
, So<. naivf,*'-*
■
-' ®w' možni posek in njegova struktura, spodnja
/ k, p°se/ta?aJi1' dol°čena - za lastnike gozdov je obvezu%l^aarJ3rev
'e le zaradi gozdnovarstvenih razlogov.
iri > °ia/a vs slu*ba bo s svetovanjem v prihodnje sečnjo
r s tJ
°Prir>
" ' Prizadevanj za razvoj kakovostnih gozdov
la/00
ss
h,.8ri,■*'s;«bo >portiembno vlogo
V
' tem frabo lesa. Pri tem -"
Se
Sofinanciranja
redčenj na podlagi javnih razpien
s podzakonskim aktom.

1993

1994
ocena
2400
13.434
960

program
1997
3018
24.192
1431

program
2000
3018
24.192
1431

150

1074
90

1268
185

V zadnjih letih so se zmanjšala vlaganja v gozdove, zlasti
obnova in nega gozdov ter gradnja gozdnih cest. Pri tem je
treba upoštevati, da je manjši obseg obnove gozdov tudi
posledica manjših sečenj in da je bilo v zadnjih letih gozdarstvo v obdobju tranzicije, ko stari zakon ni bil več spoštovan,
za uveljavljanje novega pa je potrebno določeno zagonsko
obdobje, predvsem pa optimalen in stabilen sistem financiranja iz proračuna. Organiziranje javne gozdarske službe in
uvedba sistema sofinanciranja sta se v letu 1994 tudi na tem
področju že pokazala kot učinkovita. Nega gozdov, ki je v letu
1993 dosegla zaskrbljujoče nizko raven, se je namreč v letu
1994 bistveno povečala, in sicer kar za 62% v primerjavi
s prejšnjim letom. Podobne trende je pričakovati tudi pri
drugih vlaganjih v gozdove, če bodo zagotovljena sredstva za
financiranje in sofinanciranje iz proračuna RS.
Financiranje iz proračuna v prehodnem obdobju kaže v primerjavi s potrebnim za dosego ciljev v tem programu preglednica 2. Iz preglednice je razvidno, da so velike razlike med
ciljnim in dejanskim financiranjem prav na tistih področjih, na
katerih so bila doslej najneugodnejša gibanja (npr. nega gozdov in ceste), največja razlika pa je razumljivo pri javni gozdarski službi, ki je začela v okviru Zavoda za gozdove Slovenije delovati šele 1. 5. 1994.
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Preglednica 2: Financiranje gozdarstva Iz proračuna v prehodnem obdob]u v primerjavi s ciljem leta 1997

1992

SKLOPI DEL
financiranje javne qozdarske službe
financiranje odkupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom oz. odškodnin
za zmanjšanje donosov iz teh gozdov
financiranje preprečevanja negativnih motenj v delovanju cjozda
sofinanciranje obnove (zasebnih) gozdov
sofinanciranje nege gozdov
sofinanciranje premene qozdov
sofinanciranje varstva gozdov in izboljševanja habitatov prosto živečih živali
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma obnove poškodovanih
gozdov
sofinanciranje qradnje in vzdrževanja qozdnih cest
sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela
SKUPAJ
3. točka: Operativni program Izvedbe nalog, ki so potrebne
za realizacijo programa razvoja gozdov v Sloveniji je podan
v prilogi k temu programu.
Kar zadeva program sanacije gozdov ugotavljamo, da gre za
kompleksen problem, ki je odvisen od naravnih motenj in od
onesnaževanja okolja, ki sta v programu posebej obravnavana, prav tako pa so v poglavju varstvo gozdov določene
splošnejše usmeritve za sanacijo poškodovanih in propadajočih gozdov.
Sanacije gozdov, ki so poškodovani zaradi dolgotrajnejšega
onesnaževanja je mogoče predvideti vnaprej, zato so vključene v načrte za gospodarjenje z gozdovi in sofinancirane iz
proračuna na podlagi odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Uradni list
RS, št. 58/94). če je povzročitelj poškodovanosti gozda znan,
lahko lastnik gozda uveljavlja odškodnino na podlagi 10.
člena zakona o varstvu okolja, pri čemer se škoda ugotovi na
podlagi odredbe o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa na gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/94).
Sanacije gozdov, ki so potrebne zaradi nenadejanih, večinoma naravnih motenj (in tudi požarov) se, če so manjšega
obsega, opravijo na podlagi načrtov za sanacijo gozdov, ki jih
izdela Zavod za gozdove Slovenije, sofinancirajo pa se po že
omenjeni odredbi o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove. Na podlagi podatkov iz preteklega obdobja je
mogoče približen obseg takih motenj oziroma škod predvideti
vnaprej, zato bomo s programom vlaganj v gozdove vsako
leto zagotovili določena sredstva v ta namen. Večje škode, ki
jih na gozdovih povzročijo žled, vihar ali požar bo urejal novi
zakon o sanaciji posledic naravnih nesreč, ki je pripravljen
v osnutku. Za sanacijo teh nesreč sta v zakonu določena tudi
vir financiranja in postopek za izvedbo sanacije.
4. točka: Podzakonski akti
Doslej so bili sprejeti vsi z zakonom o gozdovih predpisani
podzakonski akti, ki so potrebni za organizacijo in delovanje
novega sistema gozdarstva, vključno s sistemom financiranja.
Zaradi strokovne zahtevnosti še niso bili sprejeti pravilnik
o načrtovanju, pravilnik o varstvu gozdov, pravilnik o gradnji
in vzdrževanju gozdnih cest ter pravilnik o razvrščanju gozdnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in katastrske razrede, vendar pa delo zaradi tega ni zastalo, ker se na
teh področjih še lahko uporabljajo stari pravilniki. Manjkajoči
pravilniki so v postopku priprave in bodo predvidoma dokončani v prvem četrtletju 1995.
5. točka
Program razvoja gozdov v Sloveniji je bil spremenjen in
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1993

1994

935

1387__

37
41
106

109
29
105

130.
34
_J2±.
-

116
63
976

134
78
1390

__141_
93.
1909

_

cl>
J9JJ|
240C

-

v
dopolnjen tako, da je upoštevana večina preidlogo
nega zbora:

0đ>

Prva alinea: naslov programa je bil spremenjen
s predlogom.
I V *r
Druga alinea: posledice nestrokovnega P03e^L^,
9
dove v zadnjih letih. Ta problematika ni bila vkljuC .
dilo programa, saj menimo, da takšna analiza n
z njegovim dolgoročnejšim in splošnejšim namen0
podajamo v tej obrazložitvi:
Jj
Zaradi globokih družbenih sprememb se po letu
ve U
rih določb prejšnjega zakona o gozdovih ni ..cxeSit^\
Prišlo je do sproščenega prometa z lesom, zaradi ^ ji
naglo zmanjšala sredstva za vlaganja v gozdov0' t\>
zbirala od (gozdnim gospodarstvom) prodanega.^:
v nekaterih okoljih pa tudi do vse manjše Pr'P ^ 0pii1
lastnikov gozdov za to, da izbiro drevja za Pose
ih s$t$
skupaj z gozdarskim strokovnjakom, število t. i. ^rn neijcr
močno naraslo, pojavilo se je celo precejnan
primerov'
nih posekov na golo. Zaradi usihanja fi ^n'^ NugnoSlf.
začela hitro upadati tudi vlaganja v gozdove. s &
škodljive posledice za gozd so poleg nedopu '"e!tit '■
nastale predvsem z opustitvijo gojitvenih in
v gozdovih. Huda namnožitev podlubnikov, ki je .J#!
1993 in 1994 povzročila veliko ekološko in _ ,
škodo, je v znatnem delu gotovo tudi posledica m*
nega dela v gozdu.
O večjih škodah (neposrednih in posledičnih) vJt0 f
zaradi nesprejemljivih posegov v gozdove lahk° lnO&t
rimo kar v vsem obdobju 1990 - 1994. Nedovoljenet^
gozdarska služba v letih 1992 in 1993 tudi natancn
rala.
Preglednica 3: Podatki o nedovoljenem poseku
v zasebnih gozdovih Slovenije v letih 1992 in 199
1992
Delež posekanega drevja brez sodelovanja
gozdarja (po masi) %
Površina golosekov (ha)
Povprečno strokovno izbrano drevo (rrr
Povprečno nestrokovno izbrano drevo (m3)
Povprečno drevo, ki je bilo posekano
brez sodelovanja gozdarja povsem
nesprejemljivo (m3)
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Zavod za gozdove Slovenije z odločbami v upravnem
postopku. Sredstva za financiranje in sofinanciranje del iz
proračuna so v operativnem programu načrtovana v višini
povprečnega letnega obsega določenega z gozdnogospodarskimi načrti.
Deveta alinea: Boljša izraba manj kvalitetnega lesa za predelavo je v programu posredno obravnavana v poglavju Trg
gozdnih dobrin, kjer je v usmeritvah določeno, da morajo biti
izvozne takse diferencirane oziroma odvisne od kakovosti
sortimšntov, prav tako pa tudi v poglavju Financiranje gozdarstva, kjer je predvideno sofinanciranje nege gozda vključno
z redčenji drogovnjakov (17 mio. letno), pri katerih napadejo
drobnejši, manj kakovostni sortimenti.
Deseta alinea: Izobraževanje lastnikov gozdov je posebej
poudarjeno v poglavju Izobraževanje in gozdarski strokovni
kadri, bolj podrobno pa je opredeljeno v operativnem programu.
Enajsta alinea: Neusklajenost med rastlinstvom in rastlinojedo divjadjo je podrobneje pojasnjena v poglavju 2.7, usmeritve za usklajevanje pa v poglavju 4.4. V skladu s temi usmeritvami bodo namreč morali izvajalci lova realizirati odstrel na
podlagi načrtov usmerjanja razvoja populacij prosto živečih
živali, ki jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije, in med
drugim temeljijo na ugotovitvi stanja rastlinstva in živalstva.
Dvanajsta alinea: Akumulacija lesnih zalog je določena
v poglavju Pridobivanje gozdnih dobrin, kjer je podana projekcija akumulacije lesnih zalog do leta 2020. Akumulacija je
odvisna od razmerja med največjim možnim posekom in prirastkom, ki znaša v prikazanem modelu 58% (66% pri iglavcih
in 50% pri listavcih). Takšna stopnja akumuliranja lesnih
zalog je nekoliko višja kot v nekaterih drugih evropskih državah, kjer je razmerje med posekom in prirastkom višje (Nemčija 63%, Francija 73%, švedska 63%, Finska 80%).
Trinajsta alinea: Olajšave, če lastnik plačuje stroške gojitvenih del registriranim izvajalcem so z enako dikcijo, kot jo
predlaga Državni zbor, določene v poglavju Davčna politika.
6. točka: Usklajenost z določbami zakona o gozdovih in
preglednost programa
Nov program je tako kot je predlagal Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora RS temeljito preoblikovan in prečiščen, zato je v celoti tudi krajši in določnejši.
Zaradi nujnosti upoštevanja stališč in sklepov Državnega
zbora je program na nekaterih mestih razširjen, posebno
v drugem poglavju, v katerem je zdaj stanje prikazano bolj
podrobno.
V program so v vključene vse vsebine, ki jih mora vsebovati po
prvem odstavku 7. člena zakona o gozdovih:
• Nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
je deloma obravnavana že v uvodu programa, kratko je določena v ciljih, podrobneje pa je izdelana v uvodnih delih
posameznih poglavij strategije sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi.
• Usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov so jasno določene
v posameznih alinejah predvsem prvih desetih poglavij Strategije sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in jih bo mogoče,
upoštevajoč specifičnosti posameznih območij, skoraj neposredno uporabiti pri pripravi območnih gozdnogospodarskih
načrtov.
• Program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom je
podan v poglavju 4.4.
• Težišče pogojev za izkoriščanje gozdov oziroma za njihovo
večnamensko rabo je predvsem v zadnji polovici poglavij iz
Strategije, pri čemer je treba izpostaviti predvsem poglavje
Javna gozdarska služba in Financiranje gozdarstva. Brez
dosledne uresničitve usmeritev in določb iz teh dveh poglavij
je namreč nemogoče zagotoviti uresničenje celotnega programa razvoja gozdov v Sloveniji.
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PRILOGA
Operativni program razvoja gozdov v Sloveniji
.sJE

1. ORGANIZACIJSKI TEMELJI
Program razvoja gozdov v Sloveniji temelji na sodelovanju
vseh institucij s področja gozdarstva in kmetijstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove
Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Gozdarski
inštitut Slovenije), posameznih lastnikov gozdov in njihovih
organizacij (zadrug, pričakovane kmetijsko-gozdarske zbornice, ipd.), inštitucij s področja varstva narave in okolja ter
prostorskega načrtovanja (Ministrstvo za okolje in prostor),
gozdarskih podjetij in njihovih združenj ter nevladnih organizacij s področja gozdarstva, lovstva in varstva okolja (Zveza
gozdarskih društev Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Zveza
gobarskih družin, Slovensko ekološko gibanje, ipd.). Gre torej
za zelo velik in prepleten sistem organizacij, od katerih je
odvisna uspešnost uresničevanja programa, zato ga je
mogoče uresničiti samo z njihovim usklajenim delovanjem.
Osrednjo strokovno vlogo pri uresničevanju programa razvoja gozdov ima Zavod za gozdove Slovenije, ki je v sredini
leta (1. maja) 1994 pričel s svojim delovanjem. Zavod ima
sistemiziranih 824 delovnih mest javne gozdarske službe in 39
na področju lovstva. Poleg centralne enote ima organiziranih
14 območnih in 94 krajevnih enot. V začetni fazi njegovega
delovanja (v letu 1994) je bilo na Zavod iz gozdnih gospodarstev prenesenih 755 delavcev javne gozdarske službe in 39
lovcev, kar je predstavljalo 92% sistemiziranega števila.

Skupaj Skupaj v deležu proračuna RS
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Opomba: Zavod za gozdove Slovenije je pričel s sV
vanjem 1. 5. 1994, pred tem pa je bila javna gdzdars ^
sofinancirana v sklopu gozdnih gospodarstev97 * g
maj-november 1994 je tako Zavod porabil
^unu
finančnih sredstev. Sredstva za december v p'f
a
1994 niso bila zagotovljena, izplačana pa so &i' .
arju leta 1995 (iz proračuna leta 1995) Zaradi 0wtu '
razlogov je bil delež proračunskih sredstev v ^
(0.330%) precej nižji, kot je predvideno v prograrn
1995 (0.445%).
2.1.2 Razvojno-razlskovalna dejavnost

2. MATERIALNI TEMELJI

V skladu s sprejetim ciljnim raziskovalnim program s
je predvideno okrog 50% sofinanciranje Pr°9ra raZi
Ministrstva za znanost in tehnologijo. Za izvajanje
nega programa je potrebnih 30 FTE raziskovalcev.

2.1 Financiranje služb in dejavnosti
2.1.1 Javna gozdarska služba
Predvidevamo postopno izpopopolnitev sistemiziranih delovnih mest javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in sicer v treh letih (do 778 v letu 1995, do 801 v letu 1996
in popolno zasedenost (824) v letu 1997), še posebej ker je
predvideno, da bodo Zavodu naložene tudi nove naloge
s področja izvajanja operativnega naravovarstva v gozdnem
prostoru ter upravljanja zavarovanih območij.
Da bi Zavod lahko opravljal vse z zakonom določene naloge,
potrebuje v skladu s pretežno terenskim značajem svoje
dejavnosti tudi ustrezen obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, zato predvidevamo tudi njihovo postopno rast.
V letu 1995 naj bi dosegli 43% bruto osebnih dohodkov
(BOD), v letu 1996 naj bi porasli na 47%, v letu 1997 na 50%,
dolgoročno pa na 53% BOD. Od teh sredstev morajo biti med
drugim namenjena sredstva tudi za lastno izobraževanje in za
(gojitveno-ekološko in tehnološko) izobraževanje lastnikov
gozdov, za katega je Zavod zadolžen po zakonu. Zavod mora
za tovrstno izobraževanje v vsakoletnem programu dela in
finančnem načrtu med drugim izdelati tudi program izobraževanja.
Strokovno-razvojne naloge javne gozdarske službe opravlja
na podlagi projektov v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V treh letih na tem
področju ne predvidevamo povečevanja obsega.
Obseg potrebnih finančnih sredstev za javno gozdarsko
službo v skladu s predvideno dinamiko kadrovske in materialne krepitve v obdobju 1994-1997 je prikazan v naslednji
preglednici:
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Financiranje
javne gozdarske službe
1. Zavod za gozdove
Slovenije - skupaj
• plače
• materialni stroški
dejavnosti
2. Gozdarski inštitut
Slovenije
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2.1.3 Sklad kmetijskih zemljlič in gozdov RS
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gozdove Slovenije, bo Sklad opravljal prednostni n g(j$t

valnih gozdov in gozdov s posebnim namenom- ^
proračuna do leta 1997 zagotavljajo letni nakup®-j, ^
ha varovalnih gozdov letno oziroma ustrezno ^a ^e;
gozdov s posebnim namenom. Povečanje sredste
nih za nakup po letu 1997 je predvideno zaradi P
zakonske razglasitve gozdov s posebnim nameno

Sofinanciranje Sklada kmet.
zemljišč in gozdov RS
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2.3.1 Obnova gozdov
V obdobju zadnjih štirih let je obnova v zasebnih gozdovih
zelo zaostajala za načrtovano, v proračunu pa zanjo doslej
tudi ni bilo dovolj sredstev, zato je potrebno precejšnje povečanje njenega obsega. V letu 1997 je predvidena obnova
s sajenjem na 760 ha, za kar bo potrebno zagotoviti financiranje 2.660.000 sadik gozdnega drevja, to pa predstavlja 82%
optimalnega obsega v letu 2000. V letu 1997 je predvideno
s premeno obnoviti tudi 160 ha malodonosnih gozdov. V letu
1995 je treba pričeti s sanacijo večjih požarišč, ki so nastala
na Krasu, in zato zagotoviti sredstva za obnovo gozdov na
površini 197 ha.
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Obseg nege v zasebnih gozdovih je v prehodnem obdobju
zelo zaostajal za dinamiko načrtov gospodarjenja z gozdovi.
Tudi razpoložljiva proračunska sredstva so npr. v letu 1994
omogočala sofinanciranje le 39% potrebne nege v zasebnih
gozdovih. Ta dejstva zahtevajo že v letu 1995 povečan obseg
sofinanciranja, v letu 1997 pa naj bi že dosegli načrtovano
letno dinamiko oziroma izvedbo negovalnih del na približno
16000 ha. V skladu z usmeritvami programa razvoja gozdov se
načrtuje tudi postopno povečevanje izvajanja del, ki izboljšujejo življenjske razmere za prosto živeče živali, s čimer se
povečuje tudi biološka pestrost gozdov.
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2.3.3 Varstvo gozdov
Za ohranitev in skladen razvoj gozdov je nujno zagotoviti
ustrezen obseg sredstev iz proračuna. Večina gozdov na
Krasu je požarno ogroženih, zato je predvideno redno letno
vzdrževanje protjpožarnih presek, gradnja in vzdrževanje protipožarnih zidov ter financiranje opazovalnih in protipožarnih
straž. Posebna sredstva so v okviru varstva predvidena za
sofinanciranje sanacije žarišč podlubnikov, zlasti pa za varovanje gozdnega mladja pred divjadjo predvsem v predelih,
kjer kljub usklajenosti divjadi z njenim okoljem ni mogoče
zagotoviti naravne obnove gozda. Zaradi potrebe po zagotovitvi naravnega obnavljanja gozdov je predvideno, da se bo
obseg sredstev v ta namen postopno povečeval. Po določilih
uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst je treba v proračunu zagotoviti tudi sredstva za škodo, ki jo povzročajo velike
zveri.
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2.3.4 Gradnja in vzdrževanje gozdnih cest
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nanciranje letnega obsega gradenj gozdnih cest, K i
den z načrti za gospodarjenje z gozdovi.
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njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih
sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona
42
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o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. V Sloveniji je okrog
212.
7000 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 3500 km v držav145
85
nih gozdovih, 1500 km pa v gozdovih, ki so lahko predmet
2.4 Sumarni pregled potrebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za uresničitev programa razvoja gozd°v
im mio
v Sloveniji v primerjavi s porabljenimi v letu 1994
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nizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Zavod za gozdove
Slovenije in drugi.
Pri dviganju strokovne ravni gozdarskih strokovnjakov je
treba upoštevati tudi predvideno interno izobraževanje
v Zavodu za gozdove Slovenije, za katerega je že pripravljen
osnutek programa, ki je zajet v finančnem programu Zavoda
za gozdove Slovenije.
3.2 Izobraževanje gozdnih posestnikov
Izobraževanje gozdnih posestnikov bo v organizacijskem in
strokovnem pogledu v prvi vrsti naloga Zavoda za gozdove
Slovenije in Gozdarske lesarske srednje šole Postojna. Sodelovale pa bodo gozdarske izvajalske organizacije in po
potrebi tudi Gozdarski inštitut Slovenije ter gozdarski oddelek
Biotehniške fakultete.
Glede na velikost gozdne posesti in pripravljenost za delo
v gozdu bodo seminarji za različne skupine gozdnih posestnikov po obsegu in vsebini različni, število organiziranih seminarjev pa se bo v naslednjih treh letih postopno večalo, nato
pa bi organiziranje seminarjev ostajalo v prikazanem obsegu.
Gozdarsko lesarska srednja šola Postojna ima že oblikovan
program poklicnega izobraževanja kmet-gozdar, ki teče že
drugo leto in je namenjen predvsem kmetom s pretežno
gozdarsko in živinorejsko dejavnostjo.
Izobraževanje lastnikov gozdov je dejavnost javne gozdarske
službe, zato sredstva zanj v okviru svojega programa zagotavlja Zavod za gozdove Slovenije, ki bo program izobraževanja
usklajeval in pretežno tudi izvajal. V programu je predvidena
naslednja dinamika organizacije seminarjev in potrebnih
sredstev zanje:

število dvodnevnih seminarjev:
sečnja, spravilo, varno delo
(15-25 udeležencev)
število enodnevnih seminarjev:
sečnja, spravilo, varno delo
(do 30 udeležencev)
nega in varstvo gozdov
(do 20 udeležencev)
Potrebna sredstva
za izvedbo seminarjev
(v mio SIT)
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VPRAŠANJA POSLANCEV

O prodajnem mestu kart za sosednjo Hrvaško na
ljubljanski železniški postaji?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 9. 12. 1994 postavil
pisno poslansko vprašanje, ki se je glasilo: Sprašujem
Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za promet in zveze
od kdaj je Republika Slovenija v (kon)federaciji z Republiko
Hrvaško glede na to, da na Železniški postaji Ljubljana
prodajajo železniške vozovnice za Hrvaško pri okencu na
vidnem mestu pri vhodu, za druge tuje države, kot so
Avstrija, Italija in Madžarska pa pri drugem okencu nekje
zadaj?
Sprašujem ali je vlada morda podpisala tajni sporazum
o priključitvi s Hrvaško ali pa le Slovenske železnice ne
spoštujejo samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter slovenske ustave in slovenskih predpisov?
Prosim za takojšnji odgovor in ustrezno ukrepanje.
Ministrstvo za promet In zveze mu odgovarja:
Republika Hrvaška je za Slovenske železnice prav tako tuja
država kot so Avstrija, Italija, Madžarska, Nemčija in druge.
Razlog za to, da je prodaja vozovnic za Hrvaško na vidnem
mestu je ta, da je vsakodnevni pretok potnikov v to državo
precej večji kot v druge države.
Drugih razlogov, tudi teh, o katerih se sprašuje poslanec g.
Zmago Jelinčič, torej ni. Oa ne bi prihajalo do takih in podobnih vprašanj in nesporazumov, bodo Slovenske železnice to
prodajno mesto opremile z napisom »Mednarodni promet za
Hrvaško«, najkasneje do 31. 01. 1995.
O nasilniškem obnašanju skupine dijakov na
Srednji lesarski šoli
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 12. 12. 1994 postavil
naslednje pisno poslansko vprašanje: Sprašujem Ministrstvo za notranje zadeve In Ministrstvo za šolstvo in šport,
zakaj ničesar ne ukreneta zoper delovanje mladoletniške
tolpe na Srednji lesarski šoli na Aškerčevi c. v Ljubljani (v
skupnem centru s strojniki in kemiki), ki dijake izsiljuje in
vsak dan zahteva določeno vsoto denarja?
Sprašujem, zakaj policija ni ukrepala niti v četrtek, 8.
decembra 1994, ko je na šoli prišlo do fizičnega napada
tolpe na dijake? Zakaj se policija dela nevedne, čeprav gre
za kazniva dejanja In za znane storilce (del tolpe je
v razredu, del pa na Rakovi jelši — vsi podatki so dobro
znani ravnatelju in profesorjem Srednje lesarske šole)?
Še posebej sprašujem ter zahtevam takojšnje ukrepanje
tudi zato, ker je del tolpe iz Rakove jelše grozil, »da tudi
Jelinčičevi pristaši ne bodo ostali živi, če bodo posredovali!«
Ministrstvo za notranje zadeve mu je posredovalo naslednji
odgovor:
Na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča o delovanju mladoletniške tolpe na Srednji lesarski šoli v Ljubljani in o ukrepih
policije zoper tolpo je Ministrstvo za notranje zadeve v okviru
svoje pristojnosti pripravilo naslednji odgovora.
Dne 6. 12. 1994 je Urad kriminalistične službe UNZ Ljubljana
sprejel anonimno telefonsko sporočilo neznane ženske, da
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naj »se pozanimajo, kaj se dogaja na Srednji
v Ljubljani«, kjer naj bi se po izjavi neznane kl,ca'w'^
čudne stvari«. Pri tem je občanka navedla tudi enega jj,
razredov te srednje šole. Takoj po sprejetem SP
kriminalist skupine za mladoletniško prestopniS"' .
ravnatelja omenjene šole in v telefonskem P°9°!w?ev$e®
želel pridobiti prve informacije, ki bi morebiti Potr 0Zna»
anonimnega klica. Ravnatelj šole je povedal,
da ni ^
s kakršnimkoli dogajanjem na šoli, ki bi P0,reboVL rtf"
sko intervencijo, toda glede na navedbo konkretne*) ^
v sporočilu naj se kariminalisti povežejo tudi z raz
tega razreda, ki pa je bila tedaj odsotna.

,

,

(

.
i
^

Dne 8. 12. 1994 je občanka, ki se je predstavil0'J
Operativno komunikacijski center UNZ Ljubil"
a
v Srednjo lesarsko šolo prišli neznani fantjeru'|j_ ppli ij
učence. Na kraj dogajanja so bile poslane P^ ^ „jjn* je
Ijana Center in PP Vič. Pred prihodom polieij® ®r jgof j
pobegnili. Policisti so začeli takoj zbirati obvestila
j,
identiteto treh dijakov, ki so bili napadeni, zbral
ki
delne podatke o štirih osumljencih, ki so izzvali pa|
tavljanje identitete osumljenih se še nadaljuje, zaa
t
Vić
'
„pisa"t p,*
Kriminalistično
službo
UNZ Ljubljana
je dan
P jp,
-J_
_■ direktor
'v/tnrAfill
73 00'
. iP ^
dogajanju
poklical
šole IN
in zaprosil
za
po ^
9
so dogajanja na šoli akutna. Dne 12. 12. 1 1 nj0in,a!
kriminalisti z direktorjem šole, šolsko psiholog
to
ničarko razreda, navedenega v anonimnem tel® taVniKi'
ročilu dne 6. 12. 1994. V tem pogovoru so v - orVjC""
verjetno še pod vtisom dogajanj dne 8.12.1994' v pri^1!
da imajo nekatere informacije o tem, da
atre"
izsiljevanj dijakov. V pogovoru so izpostavili irn „j, ^
kov te šole, ki bi bili lahko med osumljenci ten
^ ^

Od tega dne kriminalistična služba zbira obvestil* ^Ij ^
osumljencih dejanj. Do sedaj je ugotovljeno, da ir0ma' kj
dejanj trije dijaki navedene šole, ki so sošoI|r 8j|jli, ^ > Po
z grožnjami in pretepi ustrahovali in jih tako P ! ,ve $o? bij
skoraj redno prinašali manjše vsote denarja,de|ii* »
med dijaki prvih letnikov šole, saj so se
i|j
nemočni in nezaščiteni, tudi za to, ker niri « v Z^| njt
prihajajo prvič na šolanje v mesto iz drugih kr
'
bile ustrahovane, zato si dejanj niso upale P l j
seveda omogočalo stopnjevanje nasilja nad n|
1
Zoper tri osumljence, ki so osumljeni 23 kazznivi"
podana ovadba pristojnemu državnemu tožilcu
.0l0fU P |j
Dosedanje ugotovitve tudi kažejo, da gre v Pr' v8ni88. s
nih pretepov z dne 8. 12. 1994 in v primeru 'f*gg(tilj "
vih dejanj izsiljevanja za dve različni skupim o
^
in
V obeh primerih je sledilo policijsko ukrepanje i ^ 'dE
valo takoj po sprejetih obvestilih občanov o"
i"'
>o(^ i"
vi
Bo slovenščina (p)ostala uradni pogo
v novomeškem REVOZU?

. y|»dL Do'
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 7. v12.ra1
%
bilke Slovenije postavil poslansko P , cioV^V,
mogoče v samostojni in neodvisni Republiki ='
*ve
Novega mesta zahtevati komuniciranje v
\
Kot zgled je poslal fotokopijo dopisa iz gospo" cji \\
REVOZ, v katerem je zapisana zahteva z*a m f'jj
navodila, da je jezik za komuniciranje na
ske direkcije francoščina. Po mnenju poslane«
n(
za očitno kršenje 11. členaa siovensKe
slovenske u#,av^|/ga11n'-ij V
zanikanje temeljne in trajne pravice slovenskem
(|iir
narodne samobitnosti in državnosti ter zgod°v"1
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Pripravljeno izvedensko mnenje?
°MAn- Poslanka SDSS, je 21. 12. 1994 vprašala:
evi to e

i Sobot

* če stranke Ivanke in Franca Belinger iz

a
'n je •izv ,2v«de dokaz z izvedencem medicinske
a Ho. "ska i8nen
®denca imenovalo Komisijo za fakultetna
d»h*y®jih
i,T, 91 no
'a Pri Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki naj
0
i' v roku
usposobljenih,
sodelavcih izdela Izvela in'n« nl®
30 dni.
'6Prau^lnen'e v taj zadevi vse doslej še nl bilo izdePoteklo že 9 mesecev.
Okrenu8"0 zastavljam Vladi RS poslansko vprašanje,
l
Or,,o»tl i n al1,8 v bodoče ne bo več prihajalo do takšne
®'ienj r
j v konkretnem primeru obstajajo kakšni
*'°9i za tako veliko neažurnost?
/
"j
(
"i

Komisija za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete iz Ljubljane ji je odgovorila;
Iz ministrstva za zdravstvo smo prejeli dopis št. 4/95, v katerem zahtevajo, naj vam sporočimo podatke o gospe Ivanki
Berlinger, o čemer je bilo postavljeno poslansko vprašanje.
Sporočam vam, da je bilo o njej izdelano dvoje izvedenskih
mnenj, eno dne 20. 10. 1994 in drugo dne 5. 1. 1995. Sodišče
v Murski Soboti, ki je sklenilo, da v pravdni zadevi P 444/91
izdelajo izvedensko mnenje strokovnjaki naše fakultete, pa
nas ni pooblastilo, da smemo o tej sodni zadevi dajati podrobnejša pojasnila.

O izvajanju sporazuma z GATT
DANICA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke Slovenije,
je 5. 10. 1994 vlado in ministrstvo za kmetijstvo vprašala:
- Za koliko odstotkov se že zdaj, neposredno po podpisu in
ratifikaciji sporazuma z GATT-om, znižujejo posebne carinske dajatve za kmetijske izdelke (prelevmani),
- za koliko se bodo še sukcesivno v naslednjih šestih letih,
- kako je to združljivo z eko-socialno opredelitvijo slovenskega kmetijstva,
- koliko in kateri politiki in strokovnjaki s področja kmetijstva (poimensko) so sodelovali v pripravi in nato tudi samih
pogajanjih in koliko časa,
- ali ima Vlada oz. Ministrstvo za kmetijstvo že izdelan
celovit program prilagajanja slovenskega kmetijstva,
- če ga ima, kdaj ga bo predstavila,
- če ga nima, kdaj bo izdelan in predvsem kdaj bo zaživel
na terenu?
Na ta vprašanja ji je vlada odgovorita:
Na zastavljena vprašanja gospe Danice Simšič, poslanke
Demokratske stranke Slovenije v Državnem zboru Republike
Slovenije, odgovarjamo:
- Za koliko odstotkov se že zdaj, neposredno po podpisu in
ratifikaciji sporazuma z GATT-om, znižujejo posebne carinske
dajatve za kmetijske izdelke (prelevamni) ter za koliko se
bodo še sukcesivno v naslednjih šestih letih?
Slovenija je 22. junija 1994 z zadnjim zasedanjem delovne
skupine končala pogajanja za pristop h GATT-u. V okviru
pogajanj za pristop je bila višina carinske zaščite za kmetijstvo eden ključnih predmetov pogajanj. Vse do konca pogajanj je bila sporna višina posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil za najobčutljivejše kmetijske pridelke.
Slovenija je za večino proizvodov carinske tarife (tudi za
industrijske izdelke) predlagala navzgor omejeno carinsko
stopnjo 27%. Predlog zaščite za kmetijstvo in živilsko industrijo smo oblikovali tako, da smo določili tri liste proizvodov:
- za proizvode, ki niso občutljivi, naj bi veljala navzgor
omejena carinska stopnja v višini 27%,
- za proizvode, ki so ključnega pomena za naše kmetijstvo, je
predlagana dvojna oblika zaščite, in sicer carinska stopnja
(v%) in posebna dajatev (v fiksnem znesku na enoto proizvoda). Višina posebnih dajatev se bo ob pristopu v povprečju
znižala za 20% od izhodiščne vrednosti, v naslednjih šestih
letih pa postopno za nadaljnjih 28%. Carinske stopnje pa se
bodo v šestih letih znižale za 36% od zdaj veljavne vrednosti,
- za večino predelanih izdelkov iz osnovnih visoko zaščitenih
proizvodov je predlagana navzgor omejena carinska stopnja
70%, ki se bo v šestih letih po pristopu znižala na 45%.
Po sprejetih sklepih urugvajskega kroga pogajanj mora RS za
nekatere proizvode, za katere ohranja visoko zaščito
(posebne dajatve) za omejene količine (v približnem obsegu
3-5% potrošnje) zagotoviti dostop na trg pod ugodnejšimi
pogoji.
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Primerjava med zdaj veljavnimi višinami posebnih dajatev za
kmetijske pridelke in živila ter najvišjimi možnimi višinami
»specifičnih dajatev«, kot so predpisane v LISTI XCVI Protokola o pristopu Republike Slovenije h GATT-u (carinske
obveznosti RS v okviru GATT pričnejo veljati trideseti dan po
sprejemu protokola o pristopu Republike Slovenije h GATT
- po ratifikaciji - to je 30. oktobra 1994), kažejo:

Strokovne podlage za pripravo izhodišč za pogajanja so pri"
pravljale strokovne službe Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj ter Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelO'
vanju z ustreznimi strokovnimi ustanovami.

- za govedo in goveje meso so izhodiščne višine zaščite
dokaj visoke, tako da bomo imeli tudi po šestih letih po
določilih GATT-a pravico do dokaj visoke zaščite (tudi do
dvakrat višje, kot je zdaj veljavna),
- pri prašičih in prašičjem mesu so končne višine (po šestih
letih) na približno enaki ravni, kot so zdaj veljavne posebne
dajatve,
- pri perutnini je za purane in puranje meso predvidena le
carinska zaščita (45% po šestih letih), za preostalo perutnino
in jajca pa ostajajo posebne dajatve, ki so približno za polovico nižje kot zdaj veljavne.
- za mleko in mlečne izdelke so končne višine posebnih
dajatev za približno 20% nižje od zdaj veljavnih,
- za mesne izdelke so končne višine posebnih dajatev približno za zdaj veljavni ravni ali višje,
- za vino ostajajo končne višine posebnih dajatev po šestih
letih po pristopu približno na zdaj veljavni ravni,
- za pšenico in pšenično moko so zdaj veljavne dajatve na
podobni ravni kot po določilih GATT-a ob pristopu,
- ta rafiniran sladkor je končna višina 50,00 SIT/kg (zdaj
veljavna 45,00 SIT/kg),
- posebne dajatve so predvidene še za jagnječje meso,
postrvi, krape, klavnične proizvode, breskve, ječmen in
koruzo ter rafinirano olje, za katere pri nas še ne velja
posebna dajatev.

Sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva in P rog ran1
nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja slovenskega
kmetijstva obdobju 1994-96, ki pomeni konkretizacijo prve
etape uresničevanja sprejete strategije, so naravnani tudi na
povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva in seveda tudi na prilagajanja na razmere, ki jih pogojuje
odpiranje slovenskega gospodarstva.

Rezultati pristopa h GATT-u kažejo, da bo raven zaščite
v kmetijstvu pri večini občutljivih proizvodov ostala na zdaj
veljavni ravni oziroma se bo morala v šestih letih nekoliko
postopno zniževati. Posebej je treba še enkrat poudariti zniževanje zaščite za perutnino, za nekatere mlečne izdelke
(maslo, mleko v prahu) ter ohranitev sedanje ravni zaščite pri
prašičih. Izjema je le govedo, kjer bomo zaščito lahko občutneje dvignili. Določila GATT - sporazuma (oziroma urugvajske runde) o minimalnem dostopu na trg in o zniževanju
izvoznih spodbud pomenijo dodatno odpiranje trga in težave
pri prodaji domačih izdelkov na tuje trge.
- Kako je to združljivo z eko-socialno opredelitvijo slovenskega kmetijstva?
Izhodišča za pogajanja za pristop h GATT-u so temeljila na
sprejeti Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva. Po sedanjih
ocenah zunanjetrgovinska zaščita v zdaj veljavnih okvirih, kot
so določeni ob pristopu h GATT-u, ne bi smela v temeljih
ogrožati sprejete ekosocialne usmeritve slovenskega kmetijstva, seveda ob pogojih, da bo Vlada Republike zagotavlja
ustrezne ravni in oblike subvencij, za kar se je v sklepnih
usklajevanjih s posebnimi sklepi tudi zavezala. Samo zunanjetrgovinska zaščita pa nikakor ni zadosten tržnocenovni oziroma agrarnopolitičen ukrep države.
- Koliko in kateri politiki in strokovnjaki s področja kmetijstva
(poimensko) so sodelovali v pripravi in nato tudi samih pogajanjih in koliko časa?
Nosilec vseh vodilnih pogajanj in dejavnosti za pristop
h GATT-u je bilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
za pogajanja je Vlada Republike Slovenije s sklepom Vlade
določila uradno pogajalsko delegacijo v sestavi:
- g. Davorin Kračun, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka Ravbar, MEOR,
- g. Jožef Drofenik, MEOR,
- g. Dimitrij Grčar, MEOR,
- ga. Mateja Vraničar, MF,
- ga. Renata Vitez, MGD,
- g. Ivan Obal, MKG in
- dr. Andrej Kumar.
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- Ali ima Vlada oz. Ministrstvo za kmetijstvo že izdelan celovit
program prilagajanja slovenskega kmetijstva?

V podporo temu cilju bodo usmerjeni ukrepi razvojne i"
tekoče gospodarske politike. Uresničevanje sprejetih ukrepov
bomo tudi tekoče pozorno spremljali. V ta namen smo let«"e
prvič izdelali poročilo o stanju kmetijstva v letu 1993, Ki i
obenem tudi podlaga za nadaljne odločitve pri sprejemali11
potrebnih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Posebne
analize možnih učinkov vključevanja slovenskega kmetijstva
v vse pomembne mednarodne ekonomske integracije (GATT'1
EU) do zdaj še nimamo. Je pa izdelan projekt z naslovo"a
Učinki vključevanja Slovenije v mednarodne integracije "
slovensko kmetijstvo, ki se bo začel uresničevati konec letošnjega leta.
Cilj tega projekta je spremljanje povezovalnih procesov in
analiza narodnogospodarskih in podjetniških učinkov na si"'
vensko kmetijstvo (cene, dohodek, proizvodnja, agrari
struktura, zakonodaja), analiza organiziranosti in delovanja
trga s kmetijskimi in živilskimi izdelki v spremenjenih razmerah gospodarjenja, primerjava učinkovitosti in konkurenčne
sti poslovnih subjektov (pridelava in predelava) med dež*
lami, območji in proizvodnimi sistemi ter prilagajanje anali'''"
nega aparata standardom OECD in Evropske unije.
Odločitev za ta projekt bi bila nujna zato, da bi (tako
v številnih drugih deželah, kjer so izdelali podobne študije'
skušali čim celoviteje oceniti posledice vključevanja ter pr®'
lagati ukrepe za ustvarjanje razmer, ki bodo omogočale žele"
razvoj slovenskega kmetijstva.

-'Vi
O oglaševalni akciji »Znanost v vsako slovensK0 vas«
?!
-• Lj,
Ur
Dr. FRANC ZAGOŽEN, poslanec SLS, je na ministra <'
znanost in tehnologijo Rada Bohinca naslovil vprašanje' t
51,
Na televiziji in v časopisih se je pojavila draga oglaševal]'' L
akcija Ministrstva za znanost in tehnologijo in Sloven**'
Znanstvene Fundacije, ki je zame v več stvareh sporov®r|
Nimam namena ocenjevati estetske vrednosti oglasa, ki 9'
je oblikoval Studio Marketing, menim pa, da je lahko za koS'
tudi žaljiv.
A
Me
Ministra dr. Rada Bohinca sprašujem:

1. Kakšen je namen oglaševalne akcije »Znanost v vsa"® k
slovensko vas?« Znanje da! Zato pa je potrebna drugać"1
i
štipendijska politika. Znanstvenih ustanov najbrž ne bo" Po«
imeli v vsaki slovenski vasi, saj jih je 6000.
Iti
2. Koliko stane oglaševalna akcija in kako se financir* , r
Predvsem me zanima znesek, ki ga je (bo) prispevalo
strstvo za znanost In tehnologijo in če je financira"' te'
v skladu z Zakonom o Izvajanju proračuna.
S
0pE
Prejel je naslednji odgovor omenjenega ministrstva:
Prvo vprašanje:
slov®11)'

Kakšen je namen oglaševalne akcije »Znanost v vsako
sko vas?« Znanje da! Zato pa je potrebna drugačna štipend '

poročevalec, št. 6

^Os
'ki
1.

ska politika. Znanstvenih ustanov najbrž ne bomo imeli
"vsaki slovenski vasi, saj jih je 6000.
Odgovor:
Projekt oglaševalne akcije, pod katero sta bila podpisana
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Slovenska znanstvena fundacija je bil pripravljen kot uvodno sporočilo javnosti, da se je pojavila novo ustanovljena institucija, ki želi
opozoriti nase in da je potrebno odpiranje komunikacijskega
Prostora za širšo razpravo o vlogi znanosti in tehnologije
v
Sloveniji. Gre predvsem za pridobitev naklonjenosti ustanov
'n občanov za vložitev prispevkov in donacij, s katerimi bo
Slovenska znanstvena fundacija izvajala svoje programe.
Sporočila v oglasih je možno strniti v misel, da je znanost in
tehnologija
priložnost in izziv Slovenije v njenem vstopanju
v
razvito informacijsko družbo in družbo znanja le, če bo
zavedanje o njenem pomenu prodrlo v zavest širšega kroga
'judi in če bo to zavest spremljalo spoznanje, da vlaganje
v
znanost ne pomeni zapravljanje denarja, ampak je pogoj za
v
'estranski napredek in uveljavitev Slovenije v svetu.
Vsekakor
ne gre imeti v vseh vaseh znanstvenih institucij, to
tu
di ni bilo mišljeno v takem smislu. Pač pa naj rezultati
v|
r aganj v znanje prispevajo k dvigu materialne in duhovne
avni slehernega posameznika ne glede na to, ali živi v mestu
a
" na vasi.
Drugo vprašanje:
Koliko stane oglaševalna akcija in kako se financira? Predam
me zanima znesek, ki ga je (bo) prispevalo Ministrstvo
!a
znanost in tehnologijo in če je financiranje v skladu z Zakon
°ni o izvajanju proračuna.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo za oglaševalno akcijo,
torej za objave celostnih oglasov v Delu, Republiki, Gospodarskem vestniku in objav spotov na TV ni in ne bo plačalo
ničesar, saj niso niti bili izstavljeni računi, ker je to prispevek
omenjenih medijev, ki so pristopili k ustanovitvi Slovenske
znanstvene fundacije.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je že v letu 1994 preneslo programa podoktorskega in strokovnega izpopolnjevanja
v tujini na Slovensko znanstveno fundacijo in jih tudi dotiralo
(sklep o razpisu je SZF objavila v Delu, dne 9. 11. 1994).
Tudi v letu 1995 naj \>i postopno prenašali še nekatere programe in njihovo financiranje, tako da bi Slovenska znanstvena fundacija izvajala poleg promocije znanosti še:
-

program uvajanja ljudi v znanost in tehnologijo
podiplomske štipendije
postdoktorske raziskovalne štipendije
raziskovalno usposabljanje v tujini

To je skladno s politiko krepitve avtonomnih in nedržavnih
institucij na področju znanosti in povsem v skladu s predpisi
o proračunu. O tem je na voljo tudi pisno mnenje Ministrstva
za finance.
Delovanje Slovenske znanstvene fundacije, ki jo upravlja 13
članski upravni organ - znanstveni svet (sestavljen iz predstavnikov ustanoviteljev), vodi pa direktor, se ne uravnava po
predpisih Zakona o proračunu ampak po predpisih, ki veljajo
za neprofitne, nedržavne organizacije (zavodi).

Ugovor:
Ispravo in izvajanje projekta oglaševalne akcije je naročila
^ovenska znanstvena fundacija, za katero so se z ustanovno
B
°godbo zavezali vložiti:
'^STlTUCIJA

VLOŽEK
v tolarski protivrednosti

^'ada Republike Slovenije
T Ministrstvo za znanost in tehnologijo
100.000 DEM
i !°venska akademija znanosti in umetnosti,
Hubljana
100.000 DEM
Univerza v Ljubljani, Ljubljana
100.000 DEM
Univerza v Mariboru, Maribor
100.000 DEM
'Hanstveno raziskovalni center
I'ovenske akademije znanosti
.^Umetnosti, Ljubljana
100.000 DEM
^stitut Jožef Štefan, Ljubljana
100.000 DEM
junijski inštitut, Ljubljana
100.000 DEM
j"*a, Novo mesto
100.000 DEM
i®*. Ljubljana
100.000 DEM
?Prenje Koncem, Velenje
100.000 DEM
Maribor, Maribor
100.000 DEM
per
100.000 DEM
et cator, Ljubljana
c 'ol Trgovina, Ljubljana,
100.000 DEM
100.000 DEM
Ske,os lnternat'onal, Koper
Banka, Ljubljana
100.000 DEM
®va ljubljanska banka, Ljubljana Osiovni prostori v vrednosti
8, 102.252,00 SIT
J* Slovenija, Ljubljana .^penzacijsko oglaševanje v vrednosti
100.000 DEM
Jfp Delo, Ljubljana - kompenzacijsko
$aševanje v vrednosti
100.000 DEM
l Gospodarski vestnik, Ljubljana (T^penzacijsko
oglaševanje v vrednosti
100.000 DEM
p
®n Society Fund - Slovenija, Ljubljana
100.000 DEM
Slej vplačani ustanovni vložki, dotacije in donacije Sloven' znanstveni fundaciji znašajo do 30. 11. 1994
'41,878.950,45 SIT.
poročevalec, št. 6
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POSLANSKE POBUDE

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo BORUTA
PAHORJA za pripravo projekta sanacije Splošne
plovbe Portorož ter za ustanovitev posebnega
organa za pomorstvo

bi bilo pobudo treba ustrezno medresorsko proučiti, še pos
bej z vidika nove zakonske rešitve, ki bo predložena Drza
nemu zboru.
Po tej rešitvi naj bi Republika Slovenija s prevzemom dolg"'
Splošne plovbe Portorož postala 100% lastnik Splosn
plovbe, kar bi verjetno opravičevalo realizacijo pobude o usi
novitvi posebnega državnega sekretariata za pomorstvo.

Na pobudo za pripravo projekta sanacije Splošne plovbe
Portorož ter za ustanovitev posebnega organa za pomorstvo,
ki jo je dal pisno Borut Pahor, poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije, odgovarjamo:
Izražena zaskrbljenost nad nadaljnjimi razvojnimi možnostmi
edinega slovenskega ladjarja Splošne plovbe Portorož je
upravičena, saj se je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v sodelovanju z Ministrstvom za finance: Banko Slovenije in
Agencijo Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
v letu 1994 pospešeno ukvarjalo s sanacijo Splošne plovbe
Portorož. Med drugim je to posledica nerešenih vprašanj pri
odplačevanju dolgov iz naslova refinanciranih kreditov po
NFA. Medtem je bilo pripravljeno tudi revizijsko poročilo
poslovanja Splošne plovbe Portorož za leto 1993, ki ga je
izdelala Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, revidiranje in informiranje, kot tudi popravljena konsolidirana
bilanca grupacije Splošne plovbe Portgorož z dne 31. 12.
1993 ter finančna projekcija koncema od leta 1994 do leta
2000, ki jo je izdelala revizijska družba Artur Andersen.
Na podlagi prejetja vseh pomembnih podatkov in dokumentov ter stališč vseh pristojnih državnih organov in ustanov, je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravilo zakonsko
besedilo, ki ureja sanacijo finančnega stanja Splošne plovbe
Portorož. Zakonsko besedilo bo obravnavala in potrdila Vlada
Republike Slovenije v naslednjem tednu in ga potem predložila v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije
s predlogom, da ga sprejme po hitrem postopku.
Iz navedenega sledi, da se je Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za gospodarske dejavnosti vse prejšnje leto
pospešeno ukvarjalo s sanacijo Splošne plovbe Portorož in
s tem povezanimi razvojnimi možnostmi edinega slovenskega
ladjarja. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je na podlagi
pomembnih podatkov in ocen stanja menilo, da je problematika potrebna reševanja, da bi se zagotovile nadaljnje možnosti za poslovanje Splošne plovbe.
O pobudi poslanca g. Boruta Pahorja za ustanovitev posebnega državnega sekretariata za pomorstvo pa Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti samo ne more odločati. Meni pa. da

ODGOVOR
Ministrstva za gospodarske dejavnosti ni
pobudo BORUTA PAHORJA za pomoč pri doko" I
čanju MHE v Biljah
Iz priložene dokumentacije k poslanski pobudi
Boruta Pahorja za pomoč pri dokončanju male hidro«1® S
trarne v Biljah, katere lastnik je Janko Batistič, je razvidno,
je naše ministrstvo:

- v okviru svojih možnosti dodelilo za to mHE 40% kredita
predvidene vrednosti mHE;
- da se je koncept gradnje med izvajanjem spremenili
- da je za izgradnjo nadljnjih faz (trenutno so zaključen«
gradbena dela) potrebno izdelati ustrezno investici|sko o°
men taci jo:
- da bodo plačila za pridobljeno električno energijo kri'3
odplačila kredita;
- da je za nadaljevanje gradnje potrebna gotovina; . 01
- da je možno ob pomanjkanju lastnih sredstev investi'
investicijo zaključiti le s pristopom soinvestitorja;
«
- da je najden kvalificiran soinvestitor Elektro Primo'*
Nova Gorica, vendar je investitor od dogovora odstopil1
Sodelavci Ministrstva za gospodarske dejavnosti so
se ■z« V,
rinf,er
angažirali za rešitev tega projekta, saj gre v tem P
hre;
izreden socialni problem (lastnik mHE je invalid, sin je "
poseln in hčerka slepa). Naša ocena je, da investi«
razume v celoti, kako zaključiti projekt. Poleg finančnih
stev je nujno tudi kvalificirano vodenje projekta.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo predlagalo
Republike Slovenije podaljšanje začetka odplačevanja
(še za eno leto), hkrati pa bomo investitorju ponovno Pre
gali, da si pridobi soinvestitorstvo.
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