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SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi poročila Varuha človekovih pravic v letu 1997
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 17/3-1999 ob
obravnavi poročila Varuha človekovič pravic v letu 1997, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

7. Državni zbor ugotavlja potrebo po ponovni organizirani pravni
pomoči osebam, ki ne morejo plačevati visokih odvetniških
tarif, zlasti v tožbenih zahtevkih za preživnino, za delitev
premoženja po razvezi zakonske zveze, v delovnih sporih in
pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega in pokojninskega
zavarovanja.

SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s tretjim rednim
letnim poročilom Varuha človekovih pravic za leto 1997.

8. Državni zbor predlaga, da se čimprej pripravi podzakonski
akt v skladu z 78. členom zakona o varstvu okolja, ki ureja
obveznost plačila odškodnine oz. t.im. "ekološke rente"
povzročiteljev škode na okolju, razvrednotenja ali povzročitve
nevarnosti za okolje in s tem na zdravju ljudi.

2. Državni zbor podpira Varuha človekovih pravic, ki s svojim
odločnim ukrepanjem in delovanjem v okviru svojih pooblastil
zagotavlja in spodbuja visoko stopnjo zavedanja, da je
spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ena izmed najpomembnejših osnovnih vrednot
vsake demokratične družbe.

9. Državni zbor ugotavlja, da bi bilo treba z vidika nezaposlenosti
in številnih stečajev nameniti več pozornosti uveljavljanju
pravice do dela.

3. Državni zbor podpira ugotovitve varuha človekovih pravic,
da delovanje pravne države na posameznih segmentih
družbenega življenja še vedno ni zadovoljivo, v zvezi s čimer
velja zlasti izpostaviti nedodelanost zakonodaje in dolgotrajnost
zakonodajnih, sodnih in upravnih postopkov.

10. Državni zbor ugotavlja, da niso v celoti uresničeni sklepi,
sprejeti na 7. seji Državnega zbora, dne 19.11.1997 ob
obravnavi prvega in drugega rednega letnega poročila Varuha
človekovih pravic za leto 1995 in leto 1996. Zato priporoča
Vladi Republike Slovenije, da glede na prepočasno
razreševanje nekaterih sistemskih problemov, zaradi česar
se stanje glede varstva človekovih pravic na posameznih
področjih ne izboljšuje, le-ta ob upoštevanju ugotovitev in
opozoril varuha človekovih pravic, čimprej ukrepa na
posameznih področjih in pripravi načrt ukrepov za
odpravljanje vzrokov kršitev človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.

4. Državni zbor podpira priporočilo varuha človekovih pravic,
da bi država ustanovila preživninski sklad, ki bi zagotavljal
preživnino otrokom, katerim je preživninski zavezanec ne
plačuje, ter hkrati poskrbel za izterjavo neplačane preživnine
od zavezanca.
5. Državni zbor predlaga, da se z vidika otrokovih koristi prouči
možnost o ustanovitvi posebnega varuha za otrokove pravice.

11. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava
skrajšala dolgorajne davčne postopke in dosledno upoštevala
predpisane roke za odločanje.

6. Državni zbor opozarja na ugotovitev varuha človekovih pravic,
da se Konvencija o otrokovih pravicah, ki zavezuje Slovenijo,
ne upošteva v zadostni meri v neposredni praksi organov, ki
odločajo o otrokovih pravicah. Za varstvo otrokovih pravic bi
bilo smiselno uvesti ustrezne oblike zastopanja in
zagovorništva otrok. S tem bi odpravili tudi dvojno vlogo
centrov za socialno delo, ki opravljajo strokovno socialnovarstveno delo in hkrati na podlagi javnih pooblastil tudi upravno
delo.
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12. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava
o pritožbi na prvostopenjske davčne odločbe odločala v
zakonskem roku in da bosta država ter davčni zavezanci pri
plačilu zamudnih obresti v enakopravnem položaju.

3

poročevalec, št. 18

ustanove, vključno z oblikami izvensodnega reševanja
sporov.

13. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo davčna uprava
odločbe o zavrnitvi zahtev za odpis davčnega dolga
zavezanca obrazložila tako, da bo mogoče razbrati kriterije,
na podlagi katerih je bila odločba rešena pozitivno ali negativno.

15. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da čimprej pripravi in pošlje v Državni zbor predlog
nacionalnega stanovanjskega programa, o katerem je Državni
zbor opravil prvo obravnavo že na svoji 6. redni seji, dne 11/
9-1997.

14. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob pripravi
ukrepov za večjo učinkovitost sodišč prouči in predlaga oblike
in načine prenosa določenih zadev s sodišč na druge

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o železniškem prometu
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 16/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o železniškem prometu (ZZelP) prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o železniškem prometu (EPA 354-II) - prva
obravnava, se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem prometu
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 16/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem prometu
(ZVZP) - druga obravnava, na podlagi 173. člena in drugega
odstavka 188. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
O predlogu zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP)
druga obravnava, se ponovno opravi prva obravnava.

SKLEPA, DODATNI SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
prilagojeni programi, posebni programi...), bodisi po ravneh
vzgoje in izobraževanja in ne le v povezavi z usmerjanjem
(glej npr. 5. in 12. člen).

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 16/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

5. Predlagatelj naj preuči možnost vsaj načelne opredelitve,
kateri od programov so praviloma namenjeni kateri od skupin
otrok s posebnimi potrebami.

SKLEPA
I.

Predlog zakona je primerna podlaga za pripravo zakona za
drugo obravnavo.

6. Predlagatelj naj preuči, ali je potrebno v zakon vnesti tudi
določbe o ustanavljanju, dejavnosti, kadrovskih pogojih za
zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami.

II. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v
skladu z naslednjimi
stališči
1. Za opredelitev otrok s posebnimi potrebami naj se uporablja
formulacija iz osnovnega besedila drugega člena.

7. Predlagatelj naj odpravi nejasnosti glede tega, kdaj in z aktom
katerega organa pridobi oziroma izgubi otrok oziroma
mladostnik status otroka s posebnimi potrebami.

2. Predlagatelj naj z vidika konsistentnosti sistema preuči
možnost dopolnitve definicije otrok s posebnimi potrebami še
z: "učenci z učnimi težavami, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
kombiniranimi motnjami in posebej nadarjeni otroci."

8. Dolžnost in rok za obvezno preverjanje ustreznosti usmeritve
s strani šolske uprave sta ustrezno urejena v zadnjem
odstavku 25. člena, zato naj se v 31. členu opusti urejanje
tega vprašanja.

3. Predlagatelj naj preuči možnost in primernost razširitve
izvajanja vzgoje in izobraževanja po tem zakonu tudi na raven
višjega strokovnega in visokega izobraževanja.

9. Predlog zakona za drugo obravnavo naj določno uredi
vsebino, ki bo predmet odločanja v odločbi o usmeritvi.
10. Predlog zakona naj določi institucije v okviru katerih bodo
delovale strokovne komisije (24. člen) in v njihov sestav uvrsti
tudi pedopsihiatra.

4. Zaradi večje jasnosti in preglednosti zakonskega besedila
naj se vrste programov po tem zakonu opredelijo samostojno
bodisi po vsebini (npr. programi s prilagojenim izvajanjem,
poročevalec, št. 18
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11. Predlagatelj naj v zakonu zagotovi ustrezno podlago oziroma
predvidi način, ki bo otrokom s posebnimi potrebami omogočal
uveljavljanje pravic in ugodnosti, do katerih so upravičeni po
drugih predpisih (sedaj na podlagi odločbe o usmeritvi oziroma
izvida in mnenja Komisije za razvrščanje).

16. Predlagamo, da predlagatelj izpusti izrecno navedbo
"zdravstvene" obravnave (18. člen) in ohrani potrebno
individualno strokovno obravnavo v skladu z otrokovimi
posebnimi potrebami.
17. Vlada naj preuči možnost, da se otroke, kot jih formulira ta
zakon, čimbolj vključi v otrokovo domače okolje.

12. Predlagatelj naj do druge obravnave ponovno razdela in
predstavi finančne posledice sprejema zakona.

18. Vlada naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo preuči
možnost, da starši lahko varujejo otroke proti ustrezni finančni
pomoči na svojem domu, če ni potrebna dodatna zdravstvena
nega, oziroma če to dopušča zdravstveno stanje.

13. Predlagatelj naj v zakonskem besedilu opravi potrebne
terminološke uskladitve.
14. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj
predlagatelj upošteva tudi pripombe in opozorila Sekretariata
DZ za zakonodajo in pravne zadeve.

DODATNI SKLEP

15. Členi predloga zakona, v katerih se omenja vrsta in stopnja
primanjkljaja, ovire, oz. motnje naj se nadomestijo s terminom
"vrsta in stopnja posebnih potreb".

1. Vlada RS naj do druge obravnave prouči možnost financiranja
novogradenj in adaptacij šol za izvajanje programa otrok s
posebnimi potrebami iz državnega proračuna.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o visokem šolstvu
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 16/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu (ZVos-B) - prva obravnava, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

3. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj preuči,
ali zakon omogoča pospešeno sodelovanje visokošolskih
zavodov v programih Evropske unije, in predlaga morebitne
dopolnitve.

SKLEPA

4. Predlagatelj naj z vidika mednarodnih primerjav ponovno
preuči določila o znanstveno - pedagoškem zboru kot
posebnem organu visokošolskih zavodov.

I.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
visokem šolstvu - prva obravnava je primerna podlaga za
pripravo zakona za drugo obravnavo.

5. Predlagatelj naj ob pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo preuči določbe o vpisnih pogojih v visokošolske
študijske programe, zlasti v zvezi s poklicno maturo kot obliko
zaključnega izpita, in jih ustrezno dopolni.

II. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravita predlagatelja
v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije v skladu z
naslednjimi

6. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za
drugo obravnavo naj predlagatelj predstavi novo oceno
finančnih in drugih posledic, ki bi jih imel sprejem zakona, in
priloži besedilo tistih določb zakona, ki jih bo še potrebno
spremeniti v skladu s sprejetimi stališči.

stališči
1. Predlog zakona za drugo obravnavo naj vključuje tudi rešitve
za odpravo neskladnosti z Ustavo RS, ugotovljene s strani
Ustavnega sodišča.

7. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za
drugo obravnavo naj predlagatelj predstavi novo oceno
finančnih in drugih posledic, ki bi jih imel sprejem zakona in
priloži besedilo tistih določb zakona, ki jih bo še potrebno
spremeniti v skladu s sprejetimi stališči.

2. Predlagatelj naj ob upoštevanju koncepta integralnega
financiranja visokega šolstva preuči VIII. poglavje zakona "Financiranje" in vnese ustrezne rešitve.

30. marec 1999
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o delovnih razmerjih
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 10/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o delovnih razmerjih (ZDR) - prva
obravnava, na podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednja

12. Predlagatelj naj zaradi poenostavitve in učinkovitosti postopka
uredi, da se 62.člen predloga zakona, v kolikor zadeva
materijo, ki jo ureja Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, uredijo v enem zakonu. Nesmiselno je, da se materija
ureja v dveh zakonih, saj bo ob spremembi katerega od
zakonov prihajalo do kolizije.

SKLEPA
I.

Predlog zakona o delovnih razmerjih - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

13. Predlagatelj naj v 75.členu predloga zakona v tretjem
odstavku varianto upošteva, v četrtem odstavku pa naj
opredeli in dopolni odstavek tako, da v primerih iz krivdnih
razlogov na strani delavca pa najkasneje v šestih mesecih
od nastanka razloga.

II. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi

14. V 83.členu predloga zakona se varianta ne upošteva.

stališči:

2. Prouči in upošteva pripombe Komisije Državnega sveta
Republike Slovenije za družbene dejavnosti.

15. V zvezi s programom razreševanja presežnih delavcev se
zastavlja vprašanje objektivnosti kriterijev za določitev
presežnih delavcev, saj predlog zakona predvideva sočasen
sprejem kriterijev in seznama presežnih delavcev, zato naj
predlagatelj prouči možnost, da se kriteriji sprejemajo
neodvisno in pred seznamom presežnih delavcev.

3. Prouči možnost, da se v zakon vgradijo ustrezni instituti, ki bi
v večji meri napotili delodajalce in delojemalce k izvensodnemu
reševanju sporov v okviru arbitražnih postopkov in postopkov
pomirjanj.

16. Predlagatelj naj prouči možnost preprečevanja zlorabljanja
delodajalcev pri obveznosti do izplačila odpravnine v zvezi s
pogojem, da je delavec zaposlen najmanj dve leti pri
delodajalcu.

4. Predlagatelj naj prouči in natančno opredeli kaj se šteje v
delovni čas in obvezni delovni čas, opredeli pojme izmensko
delo, turnus, popoldansko delo, deljen delovni čas, nočno ter
nadurno delo in natančneje definira naslednje pojme: plača,
osnovna plača, poslovodne osebe, delodajalec, delojemalec,
delo, delovno mesto, izpodbijanost, ničnost in neveljavnost
pravnega posla.

17. V 89.členu predloga zakona naj se upošteva varianta s
spremembo "in najkasneje v šestih mesecih".

1. Prouči in upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

18. V 90.členu predloga zakona naj se varianta upošteva in dopolni
"če delavec zlorablja bolniški stalež v skladu s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju".
19. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v 90. in 91. členu
uravnovesijo pravice in dolžnosti delodajalca in delojemalca.

5. Predlagatelj naj v zakon vključi določbe o pravici do regresa
za letni dopust, do odpravnine ob odhodu v pokoj, do povračila
stroškov za topli obrok med delom in do povračila stroškov
za prevoz na delo in iz dela.

20. V 91. členu predloga zakona naj se upošteva varianta.
21. Predlagatelj naj prouči možnost, da se imenovanemu ali
voljenemu sindikalnemu zaupniku varstvo poveča še eno
leto po prenehanju mandata.

6. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v zakon uvedejo
določbe oz.ohrani naj se delovno pravni institut prerezporejanja
delavcev in dopusti spreminjanje in dopolnjevanje pogodb o
zaposlitvi.

22. V 96. členu predloga zakona naj se varianta upošteva z
dopolnilom, da naj predlagatelj oceni ali ne bi bilo primerneje
namesto odškodnine v višini najmanj ene in največ dvanajst
mesečnih plač predvideti ugotavljanje odškodnine po načelih
civilnega prava ali pa odškodninskega prava.

7. V 12.členu predloga zakona naj se varianta ne upošteva.
8. Predlagatelj naj prouči in ustrezneje opredeli pojem malega
delodajalca, saj dopolnilna kriterija po Zakonu o gospodarskih
družbah (kriterij prihodkov in povprečna vrednost aktive),
poleg števila zaposlenih ne zadoščata.

23. Predlagatelj naj prouči in uskladi predloge, ki se nanašajo na
pravice delavcev do odsotnosti z dela zaradi bolezenskih
razlogov in do nadomestila za ta čas (členi 90.,110.,140. in
142.) z Ministrstvom za zdravstvo oz. z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prav
tako naj vnese v predlog zakona opredelitve, ki so v državah
EU že preverjene in ki omogočajo obvladovanje takšne
odsotnosti z dela na najmanjšo možno mero, kot so na primer
časovne omejitve trajanja odsotnosti, večja disciplinska
odgovornost delavca za spoštovanje navodil o zdravljenju in
ravnanju med odsotnostjo, uvedba "čakalnih dni" in pristojnost
delodajalca, da nadzoruje delavca v času odsotnosti z dela

9. V17. in v 37. členu predloga zakona naj se upošteva varianta.
10. Predlagatelj naj prouči 45. člen predloga zakona v smislu ali
niso pogoji, pod katerimi se lahko sklepajo pogodbe za določen
čas, preširoko postavljeni in omogočajo, da se v prihodnje
pogodb za nedoločen čas praktično ne bi več sklepalo.
11. V 45.členu predloga zakona se upošteva varianta, vendar
samo v smislu omembe kolektivne pogodbe.

poročevalec, št. 18
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37. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo vključi
določilo o minimalni višini dodatkov za izmensko delo, delo v
deljenem delovnem času, nočno delo, nadurno delo, delo v
nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

zaradi bolezenskih razlogov. Prav tako naj predlaga rešitve,
ki bodo bolj kot doslej poudarile odgovornost delodajalca za
uresničevanje ukrepov varstva pri delu. Predlagatelj zakona
naj tudi upošteva, da se je prenašanje obveznosti izplačevanja
nadomestil od delodajalca na širšo solidarnost v Evropi
pokazala kot neustrezna rešitev, saj ta vodi v povečanje
obsega odsotnosti z dela in ima neugodne narodnogospodarske posledice.

38. Predlagatelj naj v zakonu določi, da so določbe kolektivnih
pogodb za delavca lahko le ugodnejše kot zakonske določbe.
39. Predlagatelj naj v 22. členu zakona opredeli tudi ostale
diskriminacije (npr. diskriminacijo glede na starost, narodnost,
raso ipd.) in ne le diskriminacijo glede na spol.

24. Predlagatelj naj v četri točki 110.člena črta besedo "lahko" in
prouči možnost, da se v šesti točki 110. člena višina minimalne
plače ne upošteva kot nadomestilo plače, če delavec ni
prejemal plače zadnjih dvanajst mesecev.

40. Čas neprekinjene zaposlitve 3 let v 46. členu predloga zakona,
kot gornja časovna meja za sklenitev delovnega razmerja za
določen čas, naj se skrajša.

25. Predlagatelj naj prouči in 120.člen predloga zakona dopolni
tako, da se bodo preprečevale zlorabe prerazporejanja
delovnega časa.

41. Vsebina delovne knjižice (194. člen), naj bodo tudi podatki o
delovni dobi delojemalca.

26. V 127.členu predloga zakona naj se varianta ne upošteva.
42. V zakonu naj 199. člen zapiše tako, da ne bo le-ta vzrok
novih sodnih sporov, saj lahko po sedanji določbi vsi delavci
zahtevajo presojo zakonitosti predloga pogodbe o zaposlitvi
pred pristojnim delovnim sodiščem.

27. V 128.členu predloga zakona se upošteva varianta.
28. V 140.členu predloga zakona naj predlagatelj črta drugi
odstavek.

43. Predlagatelj naj v zakonu natančneje opredeli določbe v zvezi
z varovanjem določenih kategorij zaposlenih, še posebej velja
to za ženske, starejše delavce, invalide ter sindikalne zaupnike
in delavske predstavnike.

29. Predlagatelj naj prouči možnost, da se v 148.členu predloga
zakona disciplinske sankcije opredelijo v zakonu. Pogodbe o
zaposlitvi pa disciplinskih sankcij ne smejo določati.

44. Zakonodajalec naj prouči vpliv predlaganega zakona na
konkurenčnost našega gospodarstva na evropskem trgu in
oblikuje zakonske določbe tako, da bodo upoštevani pogoji
za poslovanje v tržnem gospodarstvu, zagotovljena potrebna
fleksibilnost delovne sile in pri tem posebej upoštevan
specifičen položaj malih delodajalcev.

30. Predlagatelj naj prouči možnost, da terjatve iz delovnega
razmerja zastarajo v treh letih, odkar se je izvedelo zanje in
za tistega, ki jih je napravil. V vsakem primeru pa te terjatve
zastarajo v petih letih, odkar so nastale.
31. V V poglavju VII. POSEBNE DOLOČBE z naslovom 3.
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POMORŠČAKE se varianta
ne upošteva.

45. V zakonu naj se poenostavijo postopki in zmanjšajo nekatere
obveznosti za male delodajalce v skladu s priporočili evropske
unije. Poenostavijo naj se postopki v primeru kršitev delovnih
obveznosti, postopek ugotavljanja znanj, zmožnosti za
opravljanje delovnega mesta, na katero je delavec razporejen,
oziroma je zanj sklenil delovno razmerje.

32. Predlagatelj naj natančno prouči in ustrezneje uredi 199.člen
predloga zakona, saj ta prehodna določba odpira možnosti
dodatnega načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Določba
člena je praktično enaka določbi 135.člena zakon o delovnih
razmerjih, ki je silil delavce v sodno varstvo.

46. Za preprečitev nepotrebnega administriranja za male
delodajalce naj se preuči in opredeli v zakonu katere akte in
dokumente mora sprejeti, kateri pa so neobvezni za male
delodajalce, kot je predvideno v variantnih predlogih k 17.,
200. in v nekaterih drugih členih.

33. V 200. členu predloga zakona naj se varianta ne upošteva.
34. Predlagatelj naj v skladu z Direktivo EGS 76/207
(uresničevanje načela enake obravnave moških in žensk pri
dostopu do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in
napredovanja ter delovnih pogojev) v besedilo vključi definicijo
pojmov posredne in neposredne diskriminacije.

47. Zakon naj se oblikuje skladno z dokumenti evropske
skupnosti pri tem pa naj se upoštevajo možnosti in razmere
v naši državi ter že sprejete usmeritve v Resoluciji o temeljih
oblikovanja družinske politike (Ur. I. RS, št.40/93).

^5. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi v smislu lažjega
usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti, vključi pravico
staršev do enega dneva dodatnega letnega dopusta za
vsakega otroka do starosti 15 let.

48. Poleg podrobnejše opredelitve varstva določenih skupin
(delavcev) državljanov, naj se v zakonu opredeli prepoved
dodatnih pogojev pri zaposlovanju žensk (prepoved
zanositve, odlog materinstva) in kazni za kršitev.

36. Predlog zakona določa obrnjeno dokazno breme v primeru
prepovedi diskriminacije pri zaposlitvi. Direktiva ES 79/80 pa
določa, da mora veljati načelo obrnjenega dokaznega bremena
tudi v zvezi z enakim plačilom za delo enake vrednosti,
dostopom do zaposlitve, delovnimi pogoji, poklicnim
izobraževanjem in napredovanjem na delovnem mestu,
primernih dokazovanja spolnega nadlegovanja na delovnem
mestu ter zaščito nosečih delavk, ki so pred kratkim rodile.
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49. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
upošteva variantni predlog 96. člena o prenehanju veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča.
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DODATNA SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo zagotovi skladnost rešitev predlogov
zakonov in predlogov sprememb in dopolnitev zakonov z
delovno - socialnega področja.

2. V izvršilne predpise, ki urejajo izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, naj se vključijo tudi samostojni podjetniki ter
mala in srednja podjetja.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o deviznem poslovanju
pripravi Vlada Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 10/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o deviznem poslovanju (ZDP) druga obravnava, na podlagi 173. in drugega odstavka 194.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
1. Državni zbor Republike Slovenije bo predlog zakona v tretji
obravnavi obravnaval v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora.

SKLEP
1. Predlog zakona o deviznem poslovanju za tretjo obravnavo

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev
poslovanja ter hujše kršitve v zvezi z obveznostjo poročanja
in kršitve v zvezi s kapitalsko ustreznostjo;

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 10/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev
(ZTVP-PZ) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

7. dopolni 89. člen tako, da bo jasno katera področja poslovanja
sme Agencija urejati;

SKLEPA

8. v prehodnih določbah prouči podaljšanje roka za uskladitev s
kapitalskimi zahtevami iz 117. člena;

1. Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev - prva obravnava
- je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

9. v postopku odvzema dovoljenja dovoli obnovo postopka
zaradi novih dejstev in novih dokazov (npr. 207. člen);
i ■
10. poenoti trajanje mandata za predsednika in člane strokovnega
sveta ter direktorja na 5 let (286. in 292. člen);

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjimi
stališči

11. v 287. in 85. členu pri imenovanju predsednika in članov
strokovnega sveta ter člana uprave borzno posredniške hiše
doda pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno
kazen odvzema prostosti;

1. V 21., 33., 37., 222. členu in morebitnih drugih povezanih
določbah črta besedo "lahko", da bi omejili prost preudarek;

12. v 288. členu razširi razloge za razrešitev s kršenjem drugega
odstavka 287.člena in za kršitve zapisane v 374. členu; (

2. v 4. poglavju podrobneje opredeli način in roke javnega
objavljanja; •

13. v 294. členu spremeni člen tako, da tarifo predpiše Agencija,
soglasje k tarifi pa daje vlada:

3. črta 72. in 74. člen in popravi s tema dvema členoma povezane
določbe;

14. vnese določbo, po kateri se sejnine za člane sveta Agencije
določijo s sklepom sveta, na katerega mora dati soglasje
vlada;

4. v drugem odstavku 75. člena prouči smiselnost omejevanja
opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji le na eno
banko v finančni skupini oziroma borzno posredniško hišo;

15. vključi določbo, po kateri finančni načrt in zaključni račun
Agencije sprejema državni zbor;

5. v 85. členu in ostalih členih, ki se nanašajo na pogoje
imenovanja, uskladi pogoje za članstvo v upravah in
strokovnih svetih z novim zakonom o strokovnih nazivih;

16. v besedilo zakona vključi ureditev o trgovanju in opravljanju
storitev v zvezi z izvedenimi inštrumenti (terminskimi posli);

6. v prvem odstavku 88. člena bolj natančno določi razloge za
odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti v zvezi z
vrednostnimi papirji, tako da bodo razlog za odvzem dovoljenja
hujše oziroma ponavljajoče kršitve pravil varnega in skrbnega
poročevalec, št. 18

17. podrobneje opredeli vsebino, obseg in roke poročanja Agencije
državnemu zboru oziroma pristojnemu delovnemu telesu;
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21. predlagatelj naj v 17. poglavju o postopku odločanja Agencije
uredi tudi posebne določbe za postopke odločanja Agencije v
posamičnih zadevah, za katere je pristojna po drugih zakonih
(ZISDU in ZPre) na način, ki zagotavlja usklajenost
postopkovnih določb in preglednost pravne ureditve.

18. prouči in ustrezno upošteva pripombe Ljubljanske borze;
19. upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve;
20. predlagatelj naj določbe o postopku sodnega varstva proti
odločbam Agencije uskladi z ureditvijo v zakonu o bančništvu
(Ur. I. RS, št. 7/99);

SKLEPA IN STALIŠČI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 10/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja (ZOPOKD) - prva obravnava, na podlagi 173.
in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Vlada naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v
skladu z naslednjimi

SKLEPA

1. Predlagatelj naj upoštevaje stališča v dokumentih Sveta
Evrope in Evropske unije ponovno prouči obseg kaznivih
dejanj, za katera bi bile odgovorne pravne osebe.

stališči

1. Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.

2. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva konkretne
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah v Državni zbor
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 23/2-1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-B) - druga
obravnava, na podlagi 173. člena in drugega odstavka 188. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
O predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah
v Državni zbor(ZVDZ-B) - druga obravnava, se ponovno opravi
prva obravnava.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 11/3-1999 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi sprejel naslednji

s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 (popr ), 72/97, 15/98 in 41/98).
Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu
30. marec 1999
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DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropske socialne listine

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije naj zagotavlja izvajanje prvega odstavka 13. člena
drugega dela Evropske socialne listine za državljane
Republike Slovenije in sicer tako, da bo Republika Slovenija
zagotavljala učinkovito uresničevanje pravic do socialne in
zdravstvene pomoči, s tem, da zagotovi vsakemu državljanu
Republike Slovenije, ki je brez zadostnih sredstev in si takih
sredstev ni zmožen zagotoviti niti z lastnim trudom niti iz
drugih virov, zlasti z dajatvami iz sistema socialnih varnosti,
zadostno pomoč in v primeru bolezni nego, potrebno glede
na njegovo stanje.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 11/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropske socialne
listine (spremenjene) (MESL), na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja
DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v nadzor nad svojimi obveznostmi iz Evropske
socialne listine vključi tudi pristojen odbor Državnega zbora.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga za razrešitev člana Računskega sodišča
Republike Slovenije
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 11/3-1999 ob
obravnavi predloga za razrešitev člana Računskega sodišča
Republike Slovenije, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da so v skladu s peto
alineo prvega odstavka 13. člena Zakona o računskem sodišču
nastopili razlogi za predčasno razrešitev člana Računskega
sodišča g. Martina Jakšeta.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 9/3-1999 ob
obravnavi predloga zakona o varnosti in zdravlju pri delu
(ZVZD) - druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o letalstvu
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, ter skladnost z določbami
posameznih predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na
civilno letalstvo. Pri tem v predlagano besedilo vgradi določbe
iz predpisov Evropske unije tako, da bo zagotovljena
skladnost s temi predpisi in njihovo izvajanje v Republiki
Sloveniji,

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 26/2-1999 ob
obravnavi predloga zakona o letalstvu (Zlet) - prva obravnava,
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja
SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje in
poglavitne rešitve predloga zakona o letalstvu in meni, da je
primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.

upošteva pripombe in ugotovitve iz mnenja Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve,

2. Predlagatelj zakona naj ob pripravi predloga zakona o letalstvu
za drugo obravnavo upošteva naslednja stališča in predloge:

v sodelovanju z gospodarskimi družbami prouči in se opredeli
do mnenj in predlogov, ki so jih le te podale k prvi obravnavi
predloga zakona o letalstvu,

dodatno prouči in navede skladnost posameznih določb
predloga zakona z določbami Evropskega sporazuma o
pridružitvi, med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi

smiselno upošteva in prouči tudi razpravo odbora, ki je bila
vodena ob predlogu zakona o zračnem prometu.

poročevalec, št. 18
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SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 26/2-199 ob
obravnavi predloga zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (ZNVP) - druga obravnava, na podlagi 173. in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Tretja obravnava predloga zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih se opravi v skladu z drugim odstavkom
194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA
1. Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih za

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni
agenciji
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 26/2-199 ob
obravnavi predloga zakona o Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji (ZSOVA) - druga obravnava, na podlagi
173. in drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona o Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji se opravi v skladu z drugim odstavkom
194. člena poslovnika Državnega zbora.

30. marec 1999
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Predlog zakona o

OROŽJU

(ZOro-pz)

- EPA 738 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je dne 15. marca 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o orožju - prva
obravnava (EPA 738-II).
Dne 26. februar|a 1999 |e gospod Rok Štupar Iz
Šentjurja vložil v Državni zbor predlog zakona o orožju
na podlagi zakona o referendumu In ljudski Iniciativi.
Zato je predsednik Državnega zbora določil 60-dnevnl
rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu
zakona o orožju. 60-dnevnl rok je določen tako, da je
ponedeljek, 8. marca 1999 prvi dan roka, zadnji dan
roka pa četrtek, 6. maja 1999.
Glede na to je predsednik Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila Vlada
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 1/3-1999 določila
besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O OROŽJU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mirko Bandelj, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko Debelak, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Vinko Poličnik, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

30. marec 1999
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uporabilo orožje, kar 90,1% pa tega ne ve. Prav tako jih je večina
( 57,8% ) menila, da sedanji Zakon o orožju omogoča dostop do
orožja preširokemu krogu ljudi, 18,9% pa jih je menilo nasprotno.

UVOD
I. OCENA STANJA
Orožje je skozi zgodovino ohranilo svoj namen, in sicer kot
predmet oz. stvar, ki je izdelan z namenom napada in obrambe,
športa in lova. Z njim se izkazuje moč in nadvlada, je tržno blago,
prisotno je pri storitvi kaznivih dejanj, nesrečah, družinskih
tragedijah itd. Iz opisane narave orožja izhaja tudi klasična delitev
orožja na vojaško in civilno. Izvrševanje predpisov v zvezi s
proizvodnjo, prometom in posestjo vojaškega orožja je v
pristojnosti Ministrstva za obrambo, predpisi s področja civilnega
orožja pa sodijo v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Sedaj veljavni Zakon o orožju je vsebinsko in strokovno zastarel.
Nastal je namreč na drugačnih pravnih temeljih in
družbenoekonomskih razmerah. Poleg tega določbe zakona ne
sledijo tehničnemu razvoju orožja in mednarodnim zahtevam
(sporazumom), niti v zadostni meri ne upoštevajo različnih
interesov za posest orožja (javni - individualni). Neustrezne so
predvsem naslednje določbe:

Tradicija urejanja proizvodnje in prometa z orožjem sega že v
čas Avstro-Ogrske monarhije. Kraljevina Jugoslavija je sprejela
prvi Zakon o orožju leta 1922. Nov Zakon o posesti in nošenju
orožja pa je bil sprejet leta 1928 in je veljal do razpada države. Od
leta 1945 do leta 1963 je bilo urejanje nabave in posesti civilnega
orožja v pristojnosti posameznih republik (Ur. I. LRS, štev. 33/49 ).
Z ustavo leta 1963 pa je ta pristojnost prešla na zvezne organe.
Tako je bil sprejet Zakon o orožju leta 1964 in objavljen v Ur. I.
SFRJ, štev. 38/64, ki je bil spremenjen leta 1976 ( Ur. I. SFRJ,
štev. 52/67). S sprejemom Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev XXV-LII k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, štev.51/71 in 54/
72) je pristojnost urejanja proizvodnje, posesti in prometa s civilnim
orožjem ponovno prešla na republiške organe. Republiški Zakon
o orožju je bil sprejet leta 1973 (Ur. I. SRS, štev. 34/73) in nato
spremenjen s še sedaj veljavnim zakonom leta 1981 (UR. I. SRS,
štev. 17/81 in Ur. I. RS, štev. 44/90). Leta 1990 ni bilo bistvenih
sprememb, saj sta bili spremenjeni le določbi 10. točke 3. člena in
18. člena ter valorizirane denarne kazni.

1. Določbe, ki razvrščajo orožje v posamezne vrste, ne sledijo
tehničnemu razvoju orožja, v določeni meri so protislovne in
ne ustrezajo mednarodnim standardom. V splošnih določbah
zakon navaja splošna pravila posesti, nošenja in hrambe
orožja, ki pa so nedorečene, saj jih zakon v nadaljevanju ne
konkretizira oziroma je njihovo izvrševanje prepuščeno
subjektivni presoji pristojnega organa.
2. Določbe, ki predpisujejo pogoje za pridobitev listin za nabavo,
posest in nošenje orožja fizičnim osebam (19. in 20. člen ), so
preohlapne.Tako je določeno, da se listina ne sme izdati osebi,
ki je duševno bolna, pri tem pa v zakonu ni urejen institut, s
katerim bi se to ugotavljalo; kot pogoj se ne zahteva znanje
ravnanja z orožjem itd.
3. V zakonu niso v zadostni meri upoštevani različni interesi za
posest orožja. Zakon izhaja iz klasične opredelitve orožja (lov,
šport, obramba) in ne upošteva interesov zbirateljev ter drugih
ljubiteljev orožja. Tako je izrecno določeno, da se osebi, ki je
pridobila dovoljenja za nabavo orožja, lahko izda le orožni list,
ne pa tudi dovoljenje za posest orožja.
4. Določbe, ki govorijo o razlogih za odvzem orožja, se sklicujejo
na nastanek razlogov iz 19. in 20. člena zakona, pri tem pa
niso opredeljeni instituti, s katerimi se ugotavlja nastanek teh
razlogov. Velika pomanjkljivost je tudi v tem, da v zakonu ni
urejen začasen odvzem oziroma začasen zaseg orožja.
5. Povsem neprimerne so določbe, ki urejajo trgovino z orožjem,
saj temeljijo statusna vprašanja trgovcev predvsem na tedaj
veljavnem Zakonu o združenem delu in jih je težko smiselno
uporabljati glede na sedaj veljavni Zakon o gospodarskih
družbah.
6. Določbe zakona, ki se nanašajo na registracijo oziroma
evidentiranje orožja in se hkrati nanašajo na podatke o fizični
osebi, niso usklajene s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.

Kljub spremembam družbenoekonomskih odnosov, se ves čas
kaže določena skupna značilnost vseh predpisov, saj sta bili
nabava in posest orožja vezani na dovoljenje, katerega izdaja je
bila odvisna od izpolnjevanja osebnih pogojev prosilca. Vseskozi
je veljal tudi sistem obvezne registracije orožja. Z navedenimi
instituti, ki jih mora izpolniti posameznik, skuša država na eni
strani preprečiti, da bi orožje posedovale osebe, ki jim ga zaradi
njihovega duševnega stanja in siceršnjega ravnanja ni mogoče
zaupati, po drugi strani pa poskuša zagotoviti nadzor nad nabavo
in posestjo orožja.
V Republiki Sloveniji je registrirano vse orožje, ki ga legalno
posedujejo posamezniki. Po teh podatkih ima približno 2%
prebivalcev orožje v posesti. Na dan 30.11.1998 je imelo 38.383
oseb v RS prijavljeno lastništvo 85.919 kosov različnih vrst orožja,
kar je povprečno 2,2 kosa na osebo. Največ je lastnikov lovskega
orožja (64,6%), ki imajo v posesti kar 76,7% vsega prijavljenega
orožja, in lastnikov varnostnega orožja (34%), ki imajo v posesti
21,4% vsega prijavljenega orožja.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilji novega zakona so predvsem v tem, da se z novo pravno
ureditvijo zagotovi posameznikom, pravnim osebam in
samostojnim podjetnikom uresničevanje pravic pri športnem
strelstvu, lovstvu in osebnem varovanju, po drugi strani pa, da se
obveznosti uredijo na način, ki v največji meri preprečuje možnost
zlorabe orožja.

Trenutno v Sloveniji ni večjega proizvajalca civilnega orožja,
temveč se z izdelavo ukvarjajo le posamezni puškarji. Tudi
trgovanje s civilnim orožjem poteka predvsem v okviru manjših
trgovin.
Z namenom raziskave javnega mnenja do orožja je v začetku
leta 1998 Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih
komunikacij pri Inštitutu za družbene vede Fakultete za družbene
vede na vzorcu 981 polnoletnih državljanov Republike Slovenije
izvedel telefonsko anketo. Na vprašanje, ali so ljudje z orožjem
bolj varni, je velika večina (65,5%) anketirancev menila, da ljudje
z orožjem niso nič bolj varni od ostalih, le 19,9% pa jih je menilo
nasprotno. Kar 84,5% jih je na vprašanje, ali bi kupili orožje, če bi
bilo v prosti prodaji odgovorilo, da orožja ne bi kupili in le 9,7% bi
ga kupilo. Le 8,3% anketirancev bi v primeru hude nevarnosti
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Predlagani zakon temelji na načelih: unifikacije, medsebojnega
obveščanja, registracije in sodelovanja.
3.1. NAČELO UNIFIKACIJE
Pomeni poenotenje predpisov o orožju, predvsem pa sprejetje
takšnih rešitev, ki bodo omogočale uresničiti načelo prostega
pretoka blaga znotraj evropskega gospodarskega prostora. Ta
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30. marec 1999

♦
orožjem. Ta pa je pred izročitvijo orožja dolžna preveriti ali kupec
izpolnjuje pogoje, ki jih za nakup takega orožja predpisuje zakon.

cilj zasleduje zlasti evropska direktiva 477/91, ki je določila
minimalne standarde glede klasifikacije orožja in evropski orožni
list. To načelo je izraženo tudi v Evropski konvenciji iz leta 1978 o
kontroli strelnega orožja, ki ga nabavljajo in imajo v posesti
posamezniki, katere namen je vzpostavitev učinkovitega nadzora
nad proizvodnjo, trgovino in posestjo orožja.

Evropsko zakonodajo o orožju, ki je nam najbližja, lahko Vlelimo
na romansko in germansko. Romansko pravo ureja v istem
zakonu vojaško in civilno orožje, medtem ko germansko pravo
civilno in vojaško orožje ureja v ločenih zakonih. Vendar so tudi
znotraj teh skupin določene razlike in posamezna vprašanja
urejena na povsem svojstven način. Tako na primer nemški zakon
podrobno ureja proizvodnjo, promet, nabavo, preizkušanje in
žigosanje orožja itd., medtem ko avstrijski zakon teh vprašanj
sploh ne ureja, temveč so urejena v drugih predpisih (Obrtni
zakon, Zakon o trgovini, itd).

3.2. NAČELO MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA
Odprava mejne kontrole zahteva znotraj evropskega
gospodarskega prostora učinkovito pravno ureditev, ki bo
omogočala preverjanje pridobitve orožja znotraj držav članic ter
nadzorovanje prenosa orožja iz ene države članice v drugo.
Predvideno je več načinov obveznega medsebojnega informiranja
med državami članicami. Uvaja se sistem dvojnega obveščanja,
ki v praksi pomeni takojšnje medsebojno obveščanje in informiranje
o različnih transferjih orožja.

Ne glede na omenjene razlike pa ima evropska zakonodaja o
orožju tudi več skupnih značilnosti:
- predpisujejo posebne pogoje za proizvodnjo, promet, nabavo in
posest orožja, s katerimi država poskuša preprečiti uporabo
orožja v nelegalne namene. Pogoji so osebni in tehnični. Osebni
so predvsem polnoletnost, nekaznovanost, znanje ravnanja z
orožjem, različni zdravniški pregledi in upravičen razlog za
nabavo orožja (lov, šport, osebna varnost). Tehnični pa se
nanašajo predvsem na hrambo orožja;

3.3. NAČELO REGISTRACIJE
Registrsko načelo izhaja iz že omenjenih mednarodnih obveznosti.
Namen tega načela je doseči tekoče spremljanje stanja na področju
orožja in transferjev tako znotraj države kot tudi izven nje.
Registracija je obvezna za orožje z veliko ognjeno močjo kot tudi
za drugo orožje, katerega nenadzorovana posest bi bila zaradi
svojega temeljnega namena v nasprotju z javno koristjo. To načelo
pa se ne nanaša zgolj na posameznika, temveč tudi na druge
pravne subjekte, ki imajo v okviru svoje dejavnosti opraviti z
orožjem.

- orožje z veliko ognjeno močjo, hladno orožje, orožje, skrito v
drugih predmetih, vojaško orožje itd. sodi med tako imenovano
prepovedano orožje, ki ga fizične osebe praviloma ne morejo
nabavljati in posedovati. Fizične osebe lahko tako orožje
posedujejo le izjemoma ob posebnih pogojih ( zbiranje orožja neuporabno orožje);
- pri opredelitvi starega orožja se uporablja določen pomemben
dogodek pri tehnološkem razvoju orožja oziroma streliva , na
primer v Franciji velja za staro orožje orožje, ki ie izdelano pred
letom 1870 in aa kot letnico za opredelitev stareoa orožia določa
tudi Schenoenski sporazum:

3.4. NAČELO SODELOVANJA
V širšem pomenu se dolžnost sodelovanja nanaša na državo,
podpisnico mednarodnih pogodb, s katero je zavezana k
mednarodnemu sodelovanju. V ožjem pomenu pa se to načelo
nanaša na posameznika, ki pri državnem organu uveljavlja
pravico do posesti in nošenja orožja. Za zasledovanje javnega
interesa se od posameznika - stranke pričakuje, da bo aktivno
sodelovala v vseh fazah upravnega postopka in predložila vse
dokaze, ki opravičujejo posest in nošenje orožja.

- med orožje sodijo tudi predmeti oziroma naprave, ki so namenjene
za napad ali obrambo, vendar jih po tehničnih lastnostih in
principu delovanja v klasičnem smislu ni mogoče razvrstiti med
orožje, to so različni električni paralizatorji, razpršilci itd.;
- za proizvodnjo in promet z orožjem so potrebna različna
dovoljenja oziroma licence izdaja takega dovoljenja oziroma
licence pa je poleg ostalih pogojev vezana tudi na državljanstvo;

IV. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE
V svetu sta na normativnem področju urejanja proizvodnje,
prometa in posesti civilnega orožja predvsem dva povsem različna
koncepta, ki sta zgodovinsko pogojena. Anglosaksonski koncept
daje posamezniku pravico do oboroževanja in ima svoj izvor v
ustavni pravici do učinkovite samoobrambe. Evropski koncept
pa z izjemo Češke obravnava posest orožja kot privilegij. Ta
koncept izhaja iz narave orožja in dejstva, da država s pomočjo
svojih institucij skrbi za državno varnost, javni red in mir, varnost
posameznika, varnost premoženja, itd. Omenjene okoliščine pa
so tudi kot pogoj za obstoj urejene in demokratične družbe.

- vse zakonodaje si prizadevajo, da sta proizvodnja in promet z
orožjem registrirani.

V. USKLAJENOST ZAKONA Z DOLOČBAMI
MEDNARODNIH POGODB IN S PRAVOM EVROPSKE
UNIJE
V svetu obstajajo vse večje tendence po odprtosti meja oziroma
svobodnem pretoku ljudi, blaga in storitev. Izjeme od tega pravila
se nanašajo na blago, ki lahko pomeni nevarnost za državno
varnost, javni red in mir, zdravje in življenje ljudi, varstvo kulturne
in naravne dediščine itd. Te izjeme vsebuje tudi Marakeški
sporazum o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacija (Ur. I.
RS štev. 10/95 - Mednarodne pogodbe). Za promet z rizičnim
blagom je sprejetih vrsto mednarodnih sporazumov oziroma
konvencij ( na primer Enotna konvencija o mamilih, sprejeta v
New Yorku 1961 za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino je
potrebno dovoljenje). Internacionalizacija kriminala, porast
najrazličnejših kaznivih dejanj, ki so povezana z orožjem, prav
tako zahteva zaostrovanje pogojev za proizvodnjo, promet in

Poleg te globalne delitve obstaja še delitev glede na pravice, ki
izhajajo iz listin, tako da imamo dva različna sistema. Prvi je sistem
enojnega dovoljenja, ki omogoča imetniku orožnega lista nošenje
in posest orožja, poleg tega pa še nabavo določenega števila
orožja. Drugi je sistem dvojnega dovoljenja, pri katerem mora
vsak posameznik za nabavo in posest posameznega kosa orožja
vedno dobiti dve dovoljenji; najprej dovoljenje za nabavo orožja,
nato še dovoljenje za posest ali nošenje orožja. V obeh sistemih
se za orožje manjše ognjene moči uporablja sistem priglasitve,
kar pomeni, da se tako orožje lahko nabavi brez dovoljenja, vendar
ga je potrebno priglasiti pri osebi, ki je pooblaščena za promet z
30. marec 1999
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posest orožja, zlasti pa za prenos orožja iz ene države v drugo.
Prav slednje je leta 1978 pripeljalo do sprejetja Evropske
konvencije o kontroli strelnega orožja, ki ga nabavljajo in imajo v
posesti posamezniki (Strassburg 28.6.1978). Konvencija je bila
sprejeta z namenom, da se vzpostavi in izboljša ustrezni sistem
sodelovanja in pomoči pristojnih organov držav članic pri zatiranju
ilegalnega mednarodnega prometa s strelnim orožjem. Iz
konvencije izhajata dve načeli:
- načelo obveščanja - država, v kateri oseba, ki ima stalno
prebivališče na ozemlju druge države, nabavi strelno orožje,
mora o tem takoj obvesti zadevno drugo državo;
- načelo dvojnega dovoljenja za nabavo strelnega orožja - osebi,
ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države, se strelno
orožje lahko proda, če ima tudi dovoljenje te države oziroma
mednarodno dovoljenje za nabavo orožja.

preprečitev oziroma omejitev uporabe orožja v kriminalne
namene. Trendi na področju urejanja civilnega orožja so podobni
kot pri urejanju problematike mamil.
Pri izdelavi predloga zakona so bili upoštevani najrazličnejši
interesi in pogledi glede posesti orožja. Poleg tega, da se je v
predlogu poskušalo ohraniti tradicijo na področju lovstva in
športnega streljanja, je bilo potrebno zajeti vse tiste evropske in
druge trende, ki jih bo Slovenija sprejela kot obveznost s podpisom
mednarodnih sporazumov. Tem zahtevam je v zakonu zadoščeno
predvsem z:
- enotno klasifikacijo orožja oziroma razvrstitvijo orožja v
kategorije A,B,C in D;
- prepovedjo nabave in posesti orožja z veliko ognjeno močjo
(avtomatsko in drugo ročno vojaško orožje);
- določitvijo minimalnih osebnih pogojev (polnoletnost,
nekaznovanost itd);
- evidentiranjem oziroma registracijo vseh transakcij z orožjem,
kar omogoča spremljanje orožja;
- dolžnostjo medsebojnega obveščanja.

V konvenciji je izrecno določeno, da lahko podpisnica odstopi od
konvencije v primeru vojne ali drugih izrednih razmer, dodan pa ji
je tudi aneks, v katerem je razvrščeno ročno strelno orožje.
V Republiki Sloveniji je v teku postopek ratifikacije te konvencije.

Zakon o orožju je predviden v državnem operativnem programu,
ki ga je sprejela naša država in sodi v tretji steber pogajalskih
izhodišč za vstop v Evropsko unijo.
Sama materija orožnega prava sodi v prvo delovno skupino "prost
pretok blaga". Dosedanje aktivnosti te delovne skupine so bile
usmerjene predvsem v sodelovanje pri bilateralnem pregledu
usklajenosti naše zakonodaje z zakonodajo Evropske unije
(screeningu), ki je potekal v Bruslju, od 30.6. do 8.7.1998.

Tudi skupni cilj Evropske unije je svoboden pretok ljudi in blaga, ki
ustreza nacionalno predpisanim normam. So pa določene izjeme
od tega pravila, ki so opredeljene kot splošni interes: posamezna
članica ni dolžna dopustiti prometa blaga druge države članice,
če gre za primere ogrožanja javnega reda in miru, zdravja ljudi itd.
V to kategorijo blaga sodi tudi civilno orožje. Da bi Unija sledila cilju
prostega pretoka blaga in zavarovala svoje zunanje meje, je leta
1991 za orožje sprejela Direktivo o kontroli nabave in posesti
orožja (Luxsemburg, 18.6.1991). V tej direktivi so določeni minimalni
kriteriji, ki jih mora izpolnjevati vsaka članica Unije (na primer:
harmonizacija razvrstitve orožja v kategorije, prepoved nabave
in posesti določene vrste orožja, določitev minimalnih kriterijev v
zvezi s trgovino in posestjo orožja itd).

Po sodelovanju na omenjenem screeningu je v mesecu novembru
obiskal Ministrstvo na notranje zadeve ekspert za harmonizacijo
orožnega prava v okviru Evropske unije in potrdil usklajenost
predloga slovenskega zakona z zahtevami Evropske unije.

Podrobno predpisuje tudi postopek oziroma pogoje za prenos,
(trgovino in nošenje) orožja znotraj skupnosti, poleg tega pa
predpisuje tudi vsebino evropskega orožnega lista, ki imetniku
olajša prenos (tranzit) in nošenje predvsem lovskega in športnega
orožja.
V direktivi je tudi izrecno navedeno, da lahko posamezna članica
v svojem zakonu predpiše strožje pogoje glede pravic v zvezi z
orožjem, kot jih vsebuje direktiva.

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
PREDLAGANEGA ZAKONA
S predlaganim zakonom se pristojnim in drugim organom ne
nalagajo nove naloge, kljub temu pa bo implementacija novega
zakona zahtevala določena proračunska sredstva. V celoti bo
potrebno reorganizirati obstoječi informacijski sistem na področju
orožnih listin in drugih evidenc. Prav tako bo potrebno izdelati
nove orožne listine v skladu s tem zakonom. Predlagatelj je v ta
namen v proračunu za leto 1999 že predvidel 1.000.000.- SIT, v
proračunu za leto 2000 pa 3.000.000.- SIT.

Glede na to, da se zloraba orožja pojavlja kot svetovni problem,
je določene ukrepe sprejela tudi Organizacija združenih narodov.
Skupno vsem tem prizadevanjem je vzpostaviti učinkovit nadzor
nad proizvodnjo, trgovino in posestjo orožja, kot končni cilj pa
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BESEDILO ČLENOV

Kategorija C: OROŽJE, KI JE VEZANO NA PREDHODNO
DOVOLJENJE, VENDAR Z OLAJŠAVAMI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. točki
kategorije B;
2. dolgocevno orožje z enostrelno risano cevjo;
3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v točkah
4 do 7 kategorije B;
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in
s skupno dolžino nad 28 centimetrov.

1. člen
Namen zakona
Ta zakon ureja pravice in obveznosti posameznikov, pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju:
podjetnik) ter njihova medsebojna razmerja v zvezi z orožjem z
namenom, da se prepreči njegova zloraba.

Kategorija D: OROŽJE, KI GA JE POTREBNO PRIJAVITI
1. enostrelno dolgocevno orožje z gladko cevjo,
2. plinsko orožje,
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja
enovitega naboja.
4. možnarji,
5. staro orožje,
6. zračno orožje,
7. orožje s tetivo,
8. električni paralizatorji,
9. razpršilci.

2. člen
Pojem orožja
Orožje po tem zakonu je stvar, izdelana ali prilagojena tako, da
lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali
drugega potisnega sredstva izstreljuje ali razpršuje krogle, šibre
ali druge izstrelke, pline, tekočino ali drugo substanco, in druge
naprave, ki so po svojem bistvu namenjene zlasti:
- da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo napad
ali nevarnost;
■ za lov;
- za športno streljanje.

Za orožje se šteje tudi strelivo in deli orožja, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Ne šteje se za orožje po tem zakonu:

3. člen
Razvrstitev in kategorizacija orožja

1. dekorativno orožje;
2. imitacije orožja;
3. orožje, ki je trajno onesposobljeno za uporabo s tehničnimi
postopki, ki jih določi pristojno ministrstvo;
4. orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje, reševanje
življenj, omamljanje in klanje živali, lov s harpuno, v industrijske
ali tehnične namene.

Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije:
Kategorija A: PREPOVEDANO OROŽJE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;
avtomatsko strelno orožje;
orožje, prikrito v druge predmete;
strelivo s prebojnimi, eksplozivnimi ali vnetljivimi izstrelki in
izstrelki za tako strelivo;
strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni
(ekspanzijski) učinek, in krogle za tako strelivo, razen streliva
za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do tega
orožja;
vojaško orožje;
eksplozivno orožje in njegovi deli;
hladno orožje;
posebna oprema za orožje.

4. člen
Opredelitev izrazov
Posamezni izrazi, uporabljeni v prejšnjem členu, imajo v tem
zakonu naslednji pomen:
1. Kratkocevno strelno orožje je orožje, pri katerem cev ni daljša
od 30 centimetrov ali katerega skupna dolžina ne presega 60
centimetrov.
2. Dolgocevno strelno orožje je orožje, pri katerem je cev daljša
od 30 centimetrov ali njegova skupna dolžina presega 60
centimetrov.

Kategorija B: OROŽJE, ZA KATEREGA JE POTREBNO
PREDHODNO DOVOLJENJE

3. Avtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu
avtomatsko napolni in lahko z enkratnim potegom sprožilca izstreli
več kot en naboj.

1. polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje;
2. enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo;
3. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, s
skupno dolžino do 28 centimetrov;
4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in
ležiščem naboja za več kot tri naboje;
5. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in
ležiščem naboja za največ tri naboje, pri katerem je nabojnik
snemljiv oziroma ni gotovo, ali je orožje takšne konstrukcije,
da ga je mogoče z običajnim orodjem predelati v več kot
tristrelno orožje z enim polnjenjem;
6. repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko
cevjo, skupne dolžine do 70 centimetrov;
7. polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno
avtomatskemu strelnemu orožju.
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4. Vojaško orožje je orožje in strelivo, ki se nabavlja po posebnih
predpisih in katerega promet posameznikom ni dovoljen ali je
omejen.
5. Polavtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu
avtomatsko napolni, vendar lahko z enkratnim potegom na
sprožilec izstreli le en naboj.
6. Repetirno strelno orožje je orožje, ki ga je po strelu mogoče
ročno ponovno napolniti z novim nabojem iz nabojnika ali vrtljivega
bobna z repetirnim mehanizmom.
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7. Enostrelno orožje je orožje brez nabojnika, ki se pred vsakim
strelom napolni z ročno vstavitvijo naboja v ležišče naboja v cevi
ali pred cevjo.

27. Imitacija orožja so predmeti, ki so po zunanjem izgledu podobni
ali enaki orožju, vendar jih ni mogoče uporabiti ali predelati v
strelno orožje.

8. Strelivo je stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje.
5. člen
Varnostno, lovsko in športno orožje

9. Strelivo s prebojnim učinkom je namenjeno za vojaško uporabo,
pri katerem je izstrelek oplaščen in ima trdo prebojno jedro.

Varnostno orožje je kratkocevno strelno orožje različnih kalibrov.
Minister za notranje zadeve določi dovoljene kalibre.

10. Strelivo z eksplozivnim učinkom je namenjeno za vojaško
uporabo, pri katerem vsebuje izstrelek polnitev, ki ob udarcu
eksplodira.

Lovsko orožje je strelno orožje, ki ga, vključno s kalibri, določi
minister za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra,
pristojnega za lovstvo.

11. Strelivo z vnetljivim učinkom je namenjeno za vojaško uporabo,
pri katerem vsebuje izstrelek kemično zmes, ki se vname pri
dotiku z zrakom ali ob udarcu.

Športno orožje je strelno orožje, ki ga, vključno s kalibri, določi
minister za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra,
pristojnega za šport.

12. Strelivo z ekspanzijskim učinkom ima delno oplaščene krogle
ali krogle z votlim vrhom.
13. Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali drugih
sredstev ali naprav, polnjenih z eksplozivnimi snovmi ali vžigalnimi
sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim delovanjem
do sproščanja energije in eksplozije. Za eksplozivno orožje se
štejejo tudi deli eksplozivnega orožja, in sicer vžigalnik ter druge
naprave, ki so očitno namenjene za pripravo eksplozivnega orožja.

6. člen
Uporaba predpisov o nevarnih snoveh
Za naprave, predmete in strelivo iz 4. člena tega zakona, ki
vsebujejo nevarne snovi, veljajo poleg določb tega zakona tudi
predpisi, ki urejajo nevarne snovi.

14. Reprodukcija strelnega orožja je funkcionalna kopija
različnega strelnega orožja, ki se polni skozi cev ali bobnič
posamično s smodnikom in izstrelkom ter ne uporablja enovitega
naboja.

7. člen
Pooblastilo
Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji nabavo, posest,
vnos, uvoz, izvoz in nošenje posameznih vrst orožja ali nabavo,
posest, vnos, uvoz in izvoz posameznih vrst streliva, ki zaradi
svoje sestave, učinkovanja ali načina delovanja pomenijo posebno
veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi, premoženje ali varnost
države.

15. Enovit naboj sestavlja: netilka, pogonski smodnik in izstrelek,
ki jih združuje tulec.
16. Plinsko orožje so pištole in revolverji, ki izstreljujejo ali
razpršujejo snovi v smeri cevi za onesposobitev posameznika.
17. Staro orožje je orožje, ki je izdelano pred letom 1871, in orožje
na sprednje polnjenje, izdelano pred letom 1893.

8. člen
Nošenje in prenos orožja

18. Hladno orožje so boksarji, bodala, bajoneti, buzdovani,
gumijevke in drugi predmeti, ki so prirejeni za napad ali povzročitev
nevarnosti.

Nošenje orožja po tem zakonu pomeni, da ima posameznik orožje,
pripravljeno za uporabo, pri sebi.

19. Zračno orožje je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod pritiskom
zraka ali plinov izstreljuje zrna, kroglice ali druge izstrelke.

Za nošenje orožja po tem zakonu se ne šteje, če ima posameznik
orožje pri sebi v svojih stanovanjskih prostorih oziroma znotraj
svojih ograjenih nepremičnin, če ni s tem zakonom drugače
določeno.

20. Orožje s tetivo so loki, samostreli, frače in druge naprave, ki
s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega sredstva
izstreljujejo puščice ali druge izstrelke.

Za prenos orožja po tem zakonu se šteje, če orožje ni pripravljeno
za uporabo in je zaprto v embalaži, pri čemer mora biti strelivo
ločeno od orožja, prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov.

21. Deli orožja so cev, zaklep, zaklepišče in vrtljivi boben.
22. Posebna oprema za orožje so naprave za dušitev zvoka,
teleskopski namerilniki s svetlobnim snopom in teleskopski
namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe ali z
infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se pritrdijo na orožje.

Posameznik sme nositi orožje, če ima pri sebi orožni list, oziroma
ga sme prenašati, če ima pri sebi ustrezno drugo orožno listino in
listino o istovetnosti, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s
fotografijo.

23. Električni paralizatorji so ročne naprave, ki s pomočjo visoke
električne napetosti človeka začasno onesposobijo ali škodujejo
njegovemu zdravju.

Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista pokazati
orožno listino, ki upravičuje nošenje oziroma posest orožja.

24. Razpršilci so naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina
razpršujejo dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo ali
škodujejo njegovemu zdravju.

9. člen
Orožje državnih organov

25. Možnarji so priprave za pokanje s črnim smodnikom.
26. Dekorativno orožje so predmeti, ki so izdelani v dekorativne
namene in jih ni mogoče uporabiti ali predelati v strelno orožje.
poročevalec, št. 18

Določbe tega zakona ne veljajo za orožje, ki ga po posebnih
predpisih nabavljajo in imajo v posesti državni organi.
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III. POSTOPEK ZA IZDAJO OROŽNIH LISTIN

II. OROŽNE LISTINE

12. člen
Pristojnost

10. člen
Vrste orožnih listin

Upravne in nadzorstvene ukrepe ter odločbe v upravnem
postopku, ki so povezane z uresničevanjem pravic in dolžnosti
po tem zakonu, izdaja na prvi stopnji upravna enota, na območju
katere ima oseba stalno prebivališče ali sedež (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).

Orožne listine po tem zakonu so:
-

dovoljenje za nabavo orožja;
dovoljenje za nabavo streliva;
orožni list;
dovoljenje za posest orožja;
orožni posestni list;
pooblastilo za nošenje orožja;
dovoljenje za zbiranje orožja;
priglasitveni list.

13. člen
Vloga
Vloga za izdajo orožne listine se vloži pri pristojnem organu. Vlogo
za izdajo orožnega lista posameznik vloži pri pristojnem organu
osebno.

Orožne listine so tudi druge listine za orožje, izdane na podlagi
mednarodnih pogodb.

14. člen
Pogoji za izdajo orožne listine posamezniku

11. člen
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz orožnih listin

Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorij B in C ter
za orožje iz 1. do 5. točke kategorije D v skladu s pravicami in
obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine, in ob upoštevanju
pogojev iz tega člena.

Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim
osebam in podjetnikom (v nadaljevanju: oseba) nabavo orožja in
se izda z veljavnostjo 6 mesecev. Če imetnik ne izkoristi dovoljenja,
ga mora v roku 8 dni po prenehanju njegove veljavnosti vrniti
upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma
svoj sedež. Nabavo orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti
pristojnemu organu v roku 8 dni po njegovi nabavi, da orožje
registrira in da zaprosi za izdajo orožnega lista oziroma posestne
listine.

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja,
dovoljenje za nabavo streliva, orožni list in dovoljenje za posest
orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dovoljenje za nabavo streliva dovoljuje osebi nabavo streliva in
se izda z veljavnostjo 6 mesecev.
Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega
kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo
10 let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo 5 let.

Pristojni organ izda posamezniku, ki že ima orožni list ali dovoljenje
za posest orožja za lovsko ali športno orožje, istovrstno orožno
listino za lovsko ali športno orožje, pri čemer se šteje, da so
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena.

Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest
posameznega kosa orožja brez pravice nošenja in se izda s
trajno veljavnostjo.

Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za nošenje orožja,
če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka
tega člena.

Orožni posestni list dovoljuje pravnim osebam in podjetnikom
posest orožja, ki ga pod pogoji iz tega zakona in posebnih
predpisov lahko zaupajo posameznikom.

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za zbiranje orožja,
če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka
tega člena ter pogoji za hrambo orožja po četrtem odstavku 25.
člena tega zakona.

Pooblastilo za nošenje orožja dovoljuje posamezniku, da na podlagi
orožnega posestnega lista nosi posamezen kos orožja, ki mu je
zaupan. To pooblastilo izda imetnik orožnega posestnega lista z
veljavnostjo 5 let od potrditve pristojnega organa. Ob vsakem
prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje orožja sta
pravna oseba in podjetnik dolžna takoj odvzeti pooblastilo
posamezniku in v 8 dneh o tem obvestiti pristojni organ.

Pristojni organ izda posamezniku, ki v tujini nabavi orožje iz 1. do
5. točke kategorije D priglasitveni list, če je dopolnil starost 21 let
in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka tega člena.

Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez
pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo.

15. člen
Zadržki javnega reda

Priglasitveni list dovoljuje posamezniku posest posameznega kosa
orožja kategorije D brez pravice nošenja. Priglasitveni list izda
oseba, ki je po tem zakonu pooblaščena za promet z orožjem, če
ni v tem zakonu drugače določeno.

Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14.
člena tega zakona):
- če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek
zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Orožne listine se izdajo na obrazcih, ki jih predpiše minister za
notranje zadeve. Obrazec orožnega lista in obrazec vloge za
izdajo orožnega lista izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti
minister za notranje zadeve.
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da je dopolnil 18 let;
da ni zadržkov javnega reda;
da je zanesljiv;
da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine;
da ima opravljen zdravniški pregled;
da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
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in o načinu in postopku izdajanja zdravniških spričeval. Minister
za zdravstvo v soglasju z ministrom za notranje zadeve pooblasti
zdravstvene zavode oziroma zasebne zdravnike za opravljanje
takšnih zdravniških pregledov in imenuje posebno zdravniško
komisijo iz drugega odstavka tega člena.

Če zoper posameznika iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka
teče kazenski postopek ali postopek za prekršek z elementi
nasilja, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do
pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem postopku.
16. člen
Zanesljivost

19. člen
Preizkus znanja o ravnanju z orožjem

Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka 14. člena
tega zakona), če se na podlagi ugotovljenih dejstev lahko sklepa,
da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter
malomarno uporabljal in shranjeval ali ga prepuščal osebi, ki ni
upravičena do posesti orožja.

Znanje o ravnanju z orožjem (6. točka drugega odstavka 14.
člena tega zakona), se dokazuje s potrdilom o opravljenem
preizkusu.
Minister za notranje zadeve predpiše program in način izvedbe
teoretičnega in praktičnega preizkusa ter določi izvajalce
usposabljanja.

Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če mu je bila odvzeta
opravilna sposobnost, če je odvisen od alkohola ali mamil oziroma,
če okoliščine v katerih živi kažejo, da ni primeren za posedovanje
orožja razen, če so te okoliščine posledica nezakrivljenega
resnega ogrožanja.

Stroške preizkusa plača posameznik.
Šteje se, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem
posameznik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v
skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih,
član lovske družine in drugi posamezniki z opravljenim lovskim
izpitom ter varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z
orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja.

17. člen
Upravičen razlog za izdajo orožne listine
Posameznik ima upravičen razlog (4. točka drugega odstavka
14. člena tega zakona), za izdajo orožne listine, če:
- dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri,
da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje;
- predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih
o lovstvu;
- predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji in
dokazilo o izpolnjevanju kriterijev, ki jih za posamezne športne
discipline v streljanju predpiše minister, pristojen za šport, na
podlagi katerih je upravičen do športnega orožja.

20. člen
Predložitev dokazil
Posameznik mora pri zbiranju dokazil aktivno sodelovati in v roku
3 mesecev predložiti dokazila iz 17., 18. in 19. člena tega zakona,
sicer velja, da je umaknil vlogo za izdajo orožne listine.
21. člen
Pogoji za izdajo orožne listine gospodarskim
družbam in podjetnikom

Šteje se, da je izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine,
če posameznik poseduje dovoljenje za zbiranje orožja.

Gospodarski družbi in podjetniku se lahko izda dovoljenje za
nabavo orožja oziroma orožni posestni list za varnostno orožje,
če opravljata službo varovanja po predpisih o zasebnem varovanju
in obveznem organiziranju službe varovanja in izkažeta upravičen
razlog za nabavo orožja.

18. člen
Zdravniški pregled
Posameznik opravi zdravniški pregled (5. točka drugega odstavka
14. člena tega zakona), v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem
zdravniku, ki je pooblaščen za izdajo spričevala o izpolnjevanju
zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje orožja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se orožne listine iz
prvega odstavka lahko izdajo pravnim osebam in podjetnikom,
če odgovorne osebe pravne osebe oziroma podjetnik izpolnjujejo
pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega
zakona, če izkažejo upravičen razlog za nabavo orožja B, C
kategorije in iz 1. do 5. točke D kategorije in se ukvarjajo s filmsko,
gledališko ali muzejsko dejavnostjo, s športnim streljanjem,
lovstvom ali gojitvijo divjadi.

Posameznik, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom iz
prejšnjega odstavka, lahko zahteva ponovni zdravniški pregled
pred posebno zdravniško komisijo. Mnenje te komisije je
dokončno.
Zdravniško spričevalo velja eno leto.

Pravni osebi in podjetniku se lahko izda dovoljenje za zbiranje
orožja kategorij B, C in iz 1. do 5. točke kategorije D, če odgovorne
osebe pravne osebe ali podjetnik izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5.
in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona in če pravna
oseba in podjetnik izpolnjujeta pogoje za hrambo orožja iz prvega
odstavka 26. člena tega zakona.

Stroške zdravniškega pregleda plača posameznik.
Minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za notranje zadeve
izda podrobnejše predpise o zdravstvenih pogojih, ki jih mora
izpolnjevati oseba za posest ali nošenje orožja, o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki,
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Posameznik, ki zbira orožje po določbah tega zakona, ga mora
hraniti v posebej za to določenem prostoru, ki je tehnično varovan,
in v zaklenjeni vitrini ali sefu.

IV. RAVNANJE Z OROŽJEM
22. člen
Splošno pravilo

Posameznik mora omogočiti policistu oziroma pooblaščeni uradni
osebi pristojnega organa, da preveri način hrambe.

Vsakdo mora z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo.
26. člen
Hramba orožja - druge osebe

Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni
in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter
prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju.

Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje
in strelivo hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan, in v železnih
ognjevarnih omarah oziroma šefih. Orožje in strelivo se mora
praviloma hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik svoj sedež.

23. člen
Pravila nošenja orožja
Orožje se mora nositi tako, da ne ogroža osebne varnosti ali
varnosti koga drugega.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi
evidenco in imenovati odgovorno osebo, ki skrbi za hrambo in
nošenje orožja in streliva. O vsaki spremembi odgovorne osebe
mora biti v roku 8 dni po nastali spremembi obveščen pristojni
organ.

Varnostno orožje, ki ga nosijo varnostniki pri opravljanju službe
varovanja po predpisih o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja, smejo nositi le med opravljanjem
službe, izven tega časa orožja ni dovoljeno nositi.

Odgovorna oseba mora omogočiti policistu oziroma pooblaščeni
uradni osebi pristojnega organa, da preveri, kako hrani orožje, in
vpogled v evidence.

Varnostniki iz prejšnjega odstavka smejo nositi orožje v objektih,
ki jih varujejo, ali na območju, ki ga varujejo, izven teh objektov pa
le v primeru, ko gre za varovanje ljudi, prevoz ali prenos denarja
oziroma drugih vrednostnih predmetov.

27. člen
Oddaja orožja v hrambo

Lovsko orožje se sme nositi in uporabljati samo v lovišču in na
strelišču, izven lovišča oziroma strelišča pa se mora prenašati.

Zračno orožje in orožje s tetivo se lahko nosi in uporablja na
strelišču ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje ali
premoženje.

Posameznik, ki ne more zagotoviti pogojev za varno hrambo ali
če odpotuje za več kot 3 mesece z naslova svojega stalnega ali
začasnega prebivališča, orožja in streliva pa ne odnese s seboj,
ju mora oddati v hrambo osebi, ki izpolnjuje za to pogoje, vendar
največ za dobo 1 leta. V roku 8 dni po oddaji orožja in streliva v
hrambo mora to pisno priglasiti pristojnemu organu, ki mu o tem
izda potrdilo.

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo zračno orožje
in orožje s tetivo tudi mladoletniki pod nadzorstvom polnoletne
osebe.

28. člen
Zbiranje orožja

Športno orožje se sme nositi in uporabljati samo na strelišču,
izven strelišča pa se mora prenašati.

24. člen
Prepoved nošenja in prenašanja orožja

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko izjemoma
zbirajo tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s
posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko
in avtomatsko orožje ter hladno orožje.

Orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati na javnih krajih na način, ki
vznemirja ljudi, ali tako, da ga ljudje opazijo.

Orožje iz prejšnjega odstavka je dovoljeno zbirati le, če se da na
podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne
uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno
onesposobljeno.

Orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati, kjer je to izrecno
prepovedano.
Posameznik ne sme nositi ali prenašati orožja, kadar je pod vplivom
alkohola ali mamil oziroma v takem psihičnem stanju, da očitno ni
več zanesljiv.

Osebe lahko poleg orožja zbirajo tudi strelivo za orožje.
O izpolnjevanju pogojev za orožje in strelivo iz drugega in tretjega
odstavka tega člena si mora oseba na svoje stroške pridobiti
strokovno mnenje komisije, ki jo imenuje minister za notranje
zadeve.

25. člen
Hramba orožja - posameznik
Posameznik mora orožje, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne
pride v roke neupravičeni osebi.

29. člen
Muzeji

Orožje se mora hraniti zaklenjeno, in sicer ločeno od streliva,
razen če sta orožje in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu
ali v posebej zavarovanem prostoru.

V muzejih mora biti orožje shranjeno v prostorih, ki so tehnično
varovani, in razstavljeno tako, da ga ni mogoče odtujiti.

Orožje se mora praviloma hraniti v prostorih, kjer ima posameznik
prijavljeno stalno prebivališče.
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vgraditev originalnih delov orožja.
4. Predelava orožja pomeni skrajševanje orožja, spremembo
kalibra orožja, zamenjavo ali vgraditev delov orožja in drugo
spreminjanje orožja, ki vpliva na njegovo delovanje in tehnične
lastnosti.
5. Trgovina z orožjem pomeni nakup orožja, streliva in delov
orožja za nadaljnjo prodajo, njihovo skladiščenje in hrambo ter
njihovo prodajo na debelo in drobno.
6. Menjava orožja pomeni, da se vsak pogodbenik zavezuje, da
bo svojemu sopogodbeniku izročil orožje iste vrste, tako da
bo ta na njem pridobil lastninsko pravico.
7. Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest za določen
čas osebi, ki ima za to vrsto orožja orožno listino.
8. Dedovanje orožja pomeni pridobitev lastninske pravice na
orožju, strelivu in delih orožja po predpisih o dedovanju.

30. člen
Izdaja predpisa
Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o tehničnih
pogojih varovanja, ki jih morajo izpolnjevati osebe iz četrtega
odstavka 25. člena ter 26. in 29. člena tega zakona.
31. člen
Sprememba osebnega imena,
prebivališča, firme ali sedeža
Oseba, ki ima orožno listino in spremeni osebno ime, stalno
prebivališče, firmo oziroma sedež, mora v roku 8 dni po nastali
spremembi predložiti pristojnemu organu orožno listino, da vanjo
in v evidence vpiše nastale spremembe.

36. člen
Pogoji za pravne osebe

32. člen
Popravilo in predelava orožja

S prometom z orožjem, razen s posojanjem orožja, se lahko
ukvarjajo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo splošne
pogoje za poslovanje gospodarske družbe in posebne pogoje po
tem zakonu (v nadaljevanju: trgovec).

Kdor da popraviti oziroma predelati orožje, tako da zamenja njegov
del oziroma spremeni tehnične lastnosti orožja, mora to v roku 8
dni prijaviti pristojnemu organu, da v orožne listine in v evidence
vpiše vse nastale spremembe.

37. člen
Osebni pogoji

33. člen
Pogrešitev orožja ali orožnih listin
Kdor pogreši orožje ali orožno listino, mora o tem nemudoma
obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni
organ.

Odgovorna oseba trgovca in pri njem zaposleni posamezniki, ki
opravljajo neposredna dela v zvezi s prometom ter prevozom
orožja in streliva, morajo poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje:

34. člen
Najdba orožja ali streliva

- da so državljani Republike Slovenije;
- da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka
14. člena tega zakona.

Kdor izve ali najde orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je
izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti najbližji policijski
postaji oziroma jo o tem obvestiti.

38. člen
Tehnični pogoji

Če domnevni lastnik v roku 6 mesecev ne dokaže svojega
lastništva, postane orožje last države. Če ne gre za orožje, ki ima
zgodovinsko ali kulturno vrednost, se tako orožje lahko proda.
Najditelju pripada nagrada v višini 10 % od dosežene cene.

Prostori, namenjeni za promet z orožjem, morajo biti tehnično
varovani, tako da onemogočajo dostop nepooblaščenih oseb.
Minister za notranje zadeve predpiše podrobnejše pogoje o načinu
varovanja objektov oziroma prostorov, v katerih se izvajajo
dejavnosti iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se prepovedano orožje
ne vrača in ne proda.

39. člen
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
V. PROMET Z OROŽJEM

Trgovec lahko prične opravljati svojo dejavnost, ko dobi dovoljenje
Ministrstva za notranje zadeve.

35. člen
Splošna določba in pomen izrazov

Trgovec mora v roku 8 dni pisno obvestiti Ministrstvo za notranje
zadeve o vsaki statusni spremembi.

Promet z orožjem po tem zakonu pomeni proizvodnjo, popravilo,
predelavo, trgovino, menjavo, posojanje in dedovanje orožja,
streliva in delov orožja, pri čemer imajo posamezni izrazi naslednji
pomen:

Če trgovec spremeni dejavnost, mora pridobiti novo dovoljenje.
40. člen
Posebne dolžnosti trgovca

1. Proizvodnja orožja pomeni izdelavo novega orožja ali delov
orožja.
2. Proizvodnja streliva pomeni njegovo izdelavo in ponovno
polnjenje. Za proizvodnjo streliva se ne šteje polnjenje streliva
za lastne potrebe posameznikov za orožje, za katero jim je
izdan orožni list.
3. Popravilo orožja pomeni odstranjevanje napak, zamenjavo ali
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Trgovec sme dajati v promet le orožje, strelivo in dele orožja, ki
so preizkušeni, žigosani oziroma označeni po predpisih o
preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju ročnega
strelnega orožja in streliva.
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Orožje, strelivo in deli orožja se lahko prodajo le osebi, ki ima
orožno listino za nabavo take vrste orožja, streliva in delov orožja.
Prav tako se lahko sprejme v hrambo le orožje, za katero je
izdana ustrezna orožna listina.

mesecev orožje prodati, v nasprotnem primeru ravna pristojni
organ v skladu z drugim odstavkom 58. člena in tretjim odstavkom
61. člena tega zakona.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme trgovec prodati do
dva kosa orožja iz 1. do 3. točke kategorije D:

44. člen
Posojanje orožja

- imetniku orožnega lista, dovoljenja za posest, pooblastila za
nošenje orožja in dovoljenja za zbiranje orožja;
- osebam, ki v skladu z 69. členom tega zakona posedujejo
dovoljenje za iznos orožja.

Posameznik sme orožje posoditi samo posamezniku, ki ima orožni
list za vrsto orožja, ki se posoja.
Varnostnega orožja se ne sme posojati.
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko iz svoje zbirke
posodijo orožje brez streliva le muzeju in osebam, ki se ukvarjajo
s filmsko ali gledališko dejavnostjo, če imajo za to dovoljenje
pristojnega organa.

V vseh primerih sme trgovec prodati orožje iz 1. do 5. točke
kategorije D le posamezniku, ki je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje
pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona.
Orožje sme izročiti posamezniku, ko mu ta na vpogled predloži
javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, in predloži
dokazila, da ne obstajajo zadržki iz 15. člena tega zakona, ter
dokazilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v
skladu z 19. členom tega zakona.

Strelske organizacije lahko zaupajo orožje v uporabo le svojim
članom za čas, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na
strelišču. Za prenos orožja na strelišče oziroma z enega na drugo
strelišče izda strelska organizacija svojemu članu pooblastilo za
nošenje orožja.

Osebi mlajši od 21 let sme trgovec prodati orožje iz 1. do 4. točke
kategorije D le na podlagi dovoljenja za nabavo orožja, ki ga je
izdal pristojni organ v skladu s 14. členom tega zakona.

Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo
posameznikom v uporabo lovsko orožje za čas trajanja lova na
območju tega lovišča in pod njenim nadzorom.

O prodanem orožju kategorij B in C ter drugem orožju mora
trgovec kupcu izdati posebno potrdilo. O prodanem orožju iz 1.
do 5. točke kategorije D pa izda potrdilo o prijavi orožja in o tem
takoj, najkasneje pa v roku 8 dni obvesti pristojni organ, kjer ima
kupec stalno prebivališče. Obliko in vsebino potrdil ter način
obveščanja pristojnega organa predpiše minister za notranje
zadeve.

Lovska organizacija izda posamezniku posebno potrdilo, ki ga
mora imeti pri sebi.
Obliko in vsebino pooblastila in potrdila iz četrtega in šestega
odstavka tega člena predpiše minister za notranje zadeve.
45. člen
Souporaba orožja

41. člen
Odvzem dovoljenja

Na podlagi pisnega soglasja lastnika se lahko za isto orožje izda
orožni list največ trem posameznikom.

Ministrstvo za notranje zadeve odvzame dovoljenje, če trgovec
ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom.

Souporaba varnostnega orožja je prepovedana.

Ministrstvo za notranje zadeve lahko odvzame dovoljenje trgovcu,
ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 39. člena ter
40. in 77. člena tega zakona.

46. člen
Dedovanje

Po pravnomočnosti odločbe mora trgovec v roku 8 dni izročiti
pristojnemu organu vse evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.

V primeru smrti lastnika orožja mora dedič ali oseba, s katero je
zapustnik živel oziroma pri katerem se nahaja zapustnikovo
orožje, v roku 3 mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne listine
pristojnemu organu, ki izda o tem potrdilo.

42. člen
Odsvojitev orožja

Dediču, ki je orožje podedoval, se lahko na njegovo prošnjo, ki
mora biti podana v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa
o dedovanju, izda orožna listina, če izpolnjuje pogoje iz drugega
odstavka 14. člena tega zakona.

Kdor ima v posesti orožje in strelivo kategorij B in C po določbah
tega zakona, ju lahko odsvoji osebi, ki ima dovoljenje za nabavo
take vrste orožja ali streliva.
Kdor ima v posesti orožje iz 1. do 5. točke kategorije D po določbah
tega zakona, ga lahko odsvoji le preko trgovca, ki je po tem
zakonu pooblaščen za trgovino z orožjem.

Če dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine iz drugega odstavka
tega člena ali če je njegova prošnja zavrnjena, ravna pristojni
organ smiselno z določilom 61. člena tega zakona.

O odsvojitvi orožja mora oseba v roku 8 dni obvestiti pristojni
organ in mu izročiti orožno listino.

47. člen
Nabava streliva

43. člen
Prenehanje razlogov za posest orožja

Posameznik lahko nabavlja strelivo za lovsko orožje na podlagi
orožnega lista, pravna oseba in podjetnik pa na podlagi orožnega
posestnega lista.

Pravne osebe in podjetniki, ki imajo v posesti orožje po 21. členu
tega zakona, pa je razlog za posest prenehal, morajo najkasneje
v 8 dneh o tem obvestiti pristojni organ ter najkasneje v roku 3
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Osebi se lahko izda dovoljenje za nabavo streliva, če ima za to
upravičen razlog.
23

poročevalec, št. 18

52. člen
Pogoji za izdajo dovoljenja

Strelivo za varnostno in športno orožje se lahko nabavlja na
podlagi orožnega lista in dovoljenja pristojnega organa za nabavo
streliva.

Dovoljenje iz prejšnjega člena tega zakona se izda, če so izpolnjeni
splošni pogoji za poslovanje, če strelišče izpolnjuje pogoje po
predpisih o gradnji objektov in posebne pogoje po tem zakonu.

Izjemoma lahko posameznik, ki ima dovoljenje za posest orožja,
nabavi strelivo za to orožje, če ima dovoljenje pristojnega organa
za nabavo streliva.

53. člen
Osebni pogoji

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o
dovoljenem kalibru in količini streliva, ki se sme nabavljati po
prejšnjih odstavkih tega člena.

Odgovorna oseba pravne osebe in podjetnik iz prejšnjega člena
tega zakona in pri njem zaposleni posamezniki, ki neposredno
ravnajo z orožjem in strelivom, morajo poleg splošnih pogojev,
določenih s predpisi o delovnih razmerjih, izpolnjevati še naslednje
pogoje:

48. člen
Drugo orožje iz kategorije D
Polnoletni posamezniki, pravne osebe in podjetniki lahko brez
posebnega dovoljenja nabavljajo in imajo v posesti drugo orožje
iz 6. do 9. točke kategorije D.

- da so državljani Republike Slovenije;
- da izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka
14. člena tega zakona.

Staro orožje in možnarji se lahko uporabljajo za kulturne in druge
prireditve, prepovedano pa jih je uporabljati kot orožje in za njih
nabavljati ali pripravljati strelivo.

54. člen
Tehnični pogoji

Če pristojni organ ali trgovec ne moreta ugotoviti letnice izdelave
orožja, ga na stroške stranke pošlje v strokovno mnenje komisiji,
ki jo imenuje minister za notranje zadeve.

Prostori in naprave, kjer se neposredno opravlja dejavnost
strelišča, morajo biti ustrezno varovani pred dostopom
nepooblaščenih oseb.

49. člen
Orožje za omamljanje živali

Minister za notranje zadeve predpiše podrobnejše pogoje o načinu
varovanja objektov, prostorov in naprav, v katerih se opravlja
dejavnost strelišča.

Ne glede na določbo 4. točke tretjega odstavka 3. člena tega
zakona lahko orožje in strelivo za omamljanje živali nabavljajo in
imajo v posesti na podlagi dovoljenja za nabavo le osebe, ki ga
potrebujejo za opravljanje te dejavnosti.

55. člen
Zavarovanje odgovornosti
Upravljalec strelišča mora zavarovati svojo odgovornost.

VI. CIVILNA STRELIŠČA
56. člen
Izvajanje streljanja

50. člen
Pojem

Na strelišču lahko izvaja streljanje posameznik, ki ima orožni list
ali dovoljenje za posest orožja, z orožjem iz 1. do 3. točke kategorije
O pa tudi posameznik, ki ima za tako orožje priglasitveni list.

Strelišče po tem zakonu (civilno strelišče) je objekt, namenjen
športno rekreativnemu streljanju, ki izpolnjuje tehnične in
varnostne pogoje za uporabo varnostnega, lovskega in športnega
orožja.

Posameznik, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, lahko
izvaja streljanje le pod nadzorom upravljalca strelišča ali
pooblaščenega delavca strelišča, in to le z orožjem in strelivom,
ki je last strelišča.

Na strelišču se lahko izvaja dejavnost, ki obsega streljanje z
orožjem določene vrste in kalibra, prepustitev takega orožja za
streljanje ter oskrbo in hrambo takega orožja in streliva.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, smejo polnoletni
člani strelskih društev izvajati streljanje samostojno, mladoletni
člani teh društev pa pod nadzorom inštruktorjev, trenerjev ali
odgovornih oseb strelišča.

51. člen
Dovoljenje

Upravljalec strelišča ali pooblaščeni delavec strelišča odreče
izvajanje streljanja oziroma prepustitev orožja posamezniku, ki je
pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in
duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bo varno uporabljal
orožja.

Pravna oseba in podjetnik (v nadaljevanju: upravljalec strelišča)
lahko pričneta izvajati svojo dejavnost, ko dobita dovoljenje
Ministrstva za notranje zadeve.
Upravljalec strelišča mora v roku 8 dni pisno obvestiti Ministrstvo
za notranje zadeve o vsaki statusni spremembi.

Minister za notranje zadeve predpiše podrobnejše predpise o
redu na strelišču in drugih pogojih streljanja.

Če upravljalec strelišča spremeni svojo dejavnost, se izda novo
dovoljenje.
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57. člen
Odvzem dovoljenja

pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je
pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda.

Ministrstvo za notranje zadeve odvzame upravljalcu strelišča
dovoljenje, če upravljalec ali strelišče ne izpolnjuje več pogojev,
določenih s tem zakonom.

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana
za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva.
Če trgovec orožja v 6 mesecih ne proda, ga mora v 8 dneh
izročiti Ministrstvu za notranje zadeve in o tem obvestiti pristojni
organ.

Ministrstvo za notranje zadeve lahko odvzame dovoljenje tudi
upravljalcu strelišča, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim
odstavkom prejšnjega člena ter 77. členom tega zakona.

Minister za notranje zadeve imenuje posebno komisijo, ki odloči o
nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom.

Po pravnomočnosti odločbe mora upravljalec strelišča v roku 8
dni izročiti pristojnemu organu vse evidence, ki jih mora voditi po
tem zakonu.

VIII. ZASEG OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN
VII. ODVZEM OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN

62. člen
Zaseg orožja

58. člen
Odvzem orožja

Brez predhodne odločbe pristojnega organa policist na kraju
samem zaseže:

Pristojni organ lahko odvzame orožje in orožne listine osebi, ki
ravna v nasprotju z določbo 22. člena tega zakona.

- prepovedano orožje;
- orožje, za katero oseba nima orožne listine;
- orožje, za katero obstaja sum, da je posameznik z njim storil
prekršek zoper javni red in mir ali kaznivo dejanje;
- orožje, ki ga posameznik nosi ali prenaša v nasprotju z določbami
8. člena tega zakona.

Pristojni organ odvzame orožje in orožne listine posamezniku, ki
ne izpolnjuje več pogojev iz 2. do 6. točke drugega odstavka 14.
člena tega zakona, gospodarski družbi in podjetniku pa, če ne
izpolnjuje več pogojev iz 21. člena tega zakona.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Zaseženo orožje in orožne listine se izročijo pristojnemu organu.

59. člen
Izjema

63. člen
Začasen zaseg

Lovska družina ali strelska organizacija mora v 30 dneh sporočiti
pristojnemu organu vsako prenehanje članstva v družini ali
organizaciji.

Policist lahko brez predhodne odločbe pristojnega organa začasno
zaseže orožje, strelivo in orožne listine, če obstaja sum, da
posameznik ni več zanesljiv v smislu 3. točke drugega odstavka
14. člena tega zakona.

Pristojni organ odvzame posamezniku, ki mu je prenehalo
članstvo v lovski družini ali strelski organizaciji, orožni list za
lovsko ali športno orožje, razen če se je vključil v drugo lovsko
družino ali strelsko organizacijo.

Začasno zaseženo orožje in orožne listine poiicijska postaja takoj
pošlje pristojnemu organu. Če pristojni organ v roku 3 mesecev
ugotovi, da zoper posameznika ni bil podan predlog sodniku za
prekrške ali kazenska ovadba oziroma da ne obstajajo razlogi za
odvzem orožja in orožnih listin po tem zakonu, ga vme lastniku.

Na prošnjo posameznika iz prejšnjega odstavka lahko pristojni
organ izda dovoljenje za posest takega orožja. Dovoljenje za
posest lovskega orožja se ne izda posamezniku, ki mu je
prenehalo članstvo v lovski družini, ker ni opravil lovskega izpita.

64. člen
Postopek z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi
listinami

60. člen
Vrnitev orožja

Orožje, razen prepovedanega, ki je zaseženo v postopku o
prekršku ali v kazenskem postopku, se izroči pristojnemu organu,
prepovedano pa Ministrstvu za notranje zadeve. Po
pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe o odvzemu orožja izroči
pristojni organ orožje trgovcu, ki je pooblaščen za promet z
orožjem, da ga proda. Dosežena cena, zmanjšana za prodajne
stroške, je dohodek proračuna.

Pristojni organ vrne orožje in orožne listine, če:
- posameznik v roku 3 mesecev predloži zdravniško spričevalo
iz 18. člena tega zakona;
- pravna oseba ali podjetnik v roku 3 mesecev izpolni pogoj iz 21.
člena tega zakona.

Za zaseženo orožje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
določbe tretjega in četrtega odstavka 61. člena tega zakona.

61. člen
Ravnanje z odvzetim orožjem

Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečen
varnostni ukrep odvzema orožja oziroma streliva, odvzame
pristojni organ osebi tudi orožno listino.

Pristojni organ po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in
orožnih listin pozove lastnika, da v 3 mesecih najde kupca za
odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca,
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69. člen
Iznos orožja

IX. TUJCI

Na vlogo posameznika izda pristojni organ dovoljenje za iznos
orožja iz Republike Slovenije v drugo državo članico Evropske
unije. To dovoljenje se izda, če ima posameznik ustrezno orožno
listino po tem zakonu in če obstaja za iznos orožja predhodno
privoljenje države članice Evropske unije, v katero se orožje
iznaša, če je to potrebno.

65. člen
Splošna določba
Tujec, ki ima več kot dve leti dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji, je glede nabave, posesti in nošenja orožja
izenačen z državljani Republike Slovenije, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno.

Na vlogo trgovca izda Ministrstvo za notranje zadeve dovoljenje
za iznos orožja tujemu trgovcu, ki ima sedež v državi članici
Evropske unije, če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje
države članice Evropske unije, v katero se orožje iznaša, če je to
potrebno. To dovoljenje se izda za čas največ 3 let. Za vsak iznos
orožja mora stranka zaprositi za prevozno dovoljenje.

66. člen
Uporaba predpisov o nadzoru državne meje
Za vnos in iznos orožja preko državne meje se uporabljajo predpisi
o nadzoru državne meje, kolikor ni s tem zakonom ali mednarodno
pogodbo drugače določeno.

Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne izda,
če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti države.

67. člen
Vnos orožja

Obrazec dovoljenja za iznos orožja in prevoznega dovoljenja iz
drugega odstavka tega člena predpiše minister za notranje
zadeve.

Posamezniki, državljani članic Evropske unije, smejo vnesti orožje
v Republiko Slovenijo, če ga imajo registriranega v evropskem
orožnem listu, njegov vnos pa je predhodno dovolil pristojni organ. Za tranzit orožja je potrebno dovoljenje pristojnega organa
glede na kraj vstopa v Republiko Slovenijo. Vloga za izdajo
dovoljenja se lahko vloži tudi na slovenskem diplomatsko konzularnem predstavništvu v državi, kjer ima posameznik
prebivališče.

70. člen
Predhodna privolitev
Minister za notranje zadeve je pooblaščen, da določi, katero orožje
se sme vnesti ali iznesti brez predhodne privolitve.

Dovoljenje se izda za dobo 1 leta in se vpiše v evropski orožni list.
Dovoljenje se lahko podaljša, in sicer za 1 leto.

71. člen
Predložitev dokumentacije

Dovoljenje se ne izda, če obstajajo razlogi javnega reda ali varnosti
države.

Tujec in odgovorna oseba pravne osebe s sedežem v drugi državi
Evropske unije mora na zahtevo policista, pristojnega organa in
mejnih organov predložiti listine, s katerimi dokazuje svojo pravico
do vnosa, nošenja in iznosa orožja.

Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ne potrebujejo:
- lovci do treh kosov orožja in streliva zanj,
- športni strelci do treh kosov športnega orožja in streliva zanj,

X. EVIDENCE

če je to orožje registrirano v evropskem orožnem listu in lahko
posameznik dokaže, da je namen njegovega potovanja lovsko ali
športno udejstvovanje oziroma tekmovanje.

72. člen
Splošno določilo
Zaradi zagotovitve podatkov o imetnikih orožja in pregleda nad
stanjem orožja morajo Ministrstvo za notranje zadeve, pristojni
organ in osebe voditi evidenco o orožju in orožnih listinah na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

68. člen
Nošenje in prenašanje orožja
Tujec, državljan članice Evropske unije, ki ima orožje vpisano v
evropskem orožnem listu, sme v Republiki Sloveniji nositi in
prenašati to orožje v skladu z ratificiranimi mednarodnimi
pogodbami in tem zakonom.

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo
podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

Na zahtevo tujca, državljana članice Evropske unije, ki ima
dovoljenje za prebivanje na območju Republike Slovenije, izda
pristojni organ evropski orožni list pod pogojem, da za zaprošeno
orožje že ima orožni list po tem zakonu.

Ministrstvo za notranje zadeve in pristojni organ zbirajo osebne
in druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti podatki
nanašajo, in od drugih oseb, ali iz že obstoječih zbirk podatkov
Ministrstva za notranje zadeve, pristojnega organa in evidenc, ki
jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi upravljalci.

Za odvzem in zaseg orožja, orožnih listin in evropskega orožnega
lista se uporabljajo določbe tega zakona.
Minister za notranje zadeve določi obliko obrazca evropskega
orožnega lista.
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Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb ali iz že
obstoječih zbirk podatkov Ministrstvo za notranje zadeve in
pristojni organ iz prejšnjega odstavka nista o tem dolžna obvestiti
osebe, na katero se ti podatki nanašajo.

Ministrstvo za notranje zadeve vodi:

Gospodarske družbe in podjetniki zbirajo osebne in druge podatke
neposredno od osebe, na katero se ti nanašajo. Pri tem imajo
pravico, da preverijo istovetnost posameznika z vpogledom v
dokument, ki dokazuje njegovo istovetnost.

-

V skladu s tem zakonom lahko osebne podatke iz evidenc o
orožju in orožnih listinah uporabljajo pooblaščeni delavci Ministrstva
za notranje zadeve in pristojnega organa pri izvrševanju z
zakonom določenih nalog in pooblaščeni delavci pravnih oseb ali
podjetnikov, ki zbirajo in vodijo podatke za te evidence, ter drugi
uporabniki, če imajo zakonsko podlago ali če gre za posredovanje
podatkov v skladu z mednarodno pogodbo.

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in
orožju ter podatke o registrski številki osebne izkaznice ali potnega
lista oziroma drugi listini o istovetnosti, podatke o vpisu (organ,
datum in zaporedna številka vpisa), datum vloge ter podpis
prosilca in njegovo fotografijo.

74. člen
Evidence ministrstva

Centralna evidenca izdanih orožnih listin je zbir evidenc izdanih
orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi.

73. člen
Skupne določbe

75. člen
Evidence pristojnega organa

Evidence o orožju in orožnih listinah vsebujejo podatke, ki se
nanašajo na:

Pristojni organ vodi:

- osebo,
- orožje,
- listine.

- evidenco o izdanih orožnih listinah,
- evidenco o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih
pogodb,
- evidenco o odvzetem, zaseženem, izgubljenem in najdenem
orožju in orožnih listinah,
- evidenco izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika,
- evidenco o tranzitu orožja,
- evidenco o priglasitvah orožja in izdanih potrdilih.

Podatki, ki se nanašajo na posameznika, so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

priimek in ime;
EMŠO oziroma EMŠT ali datum rojstva, če ta ni določena;
rojstni kraj;
stalno oziroma začasno prebivališče;
državljanstvo;
vrsta, številka, datum izdaje, veljavnost orožne listine in ime
organa, ki jo je izdal;
7. podatki o spremembah (vrsta, datum).

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in
orožju ter podatke o registrski številki osebne izkaznice ali potnega
lista oziroma drugi listini o istovetnosti, podatke o vpisu (organ,
datum in zaporedna številka vpisa), datum vloge ter podpis
prosilca in njegovo fotografijo.

Podatki, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega
podjetnika posameznika, so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pristojni organ vodi evidence iz tega člena na centralnem
računalniku Ministrstva za notranje zadeve.

enotna identifikacijska številka;
firma oziroma ime;
sedež in naslov;
dejavnost;
datum začetka dejavnosti oziroma izdaje dovoljenja;
ime in priimek zastopnika oziroma odgovorne osebe;
podatki o spremembah (vrsta, datum);
podatki o vpisu (organ, datum, zaporedna številka).

76. člen
Evidence oseb
Gospodarske družbe, samostojni podjetnik posameznik in druge
pravne osebe, osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, ter
strelske in lovske organizacije vodijo:
-

Podatki, ki se nanašajo na orožje, so:
1. vrsta,
2. znamka in tip,
3. kaliber,
4. tovarniška številka,
5. količina,
6. status orožja,
7. datum prejema, datum prodaje,
8. številka knjigovodske listine,
9. datum izdelave, popravila, predelave,
10.

evidenco o nabavljenem orožju,
evidenco o orožju in strelivu, danem v uporabo,
evidenco o uporabljenem strelivu,
evidenco izdanih potrdil.

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke o osebi in
orožju.
77. člen
Evidence trgovca z orožjem in upravljalca strelišča
Trgovec z orožjem vodi:
- evidenco o izdelanem, popravljenem, predelanem in
spremenjenem orožju,

Podatki, ki se nanašajo na orožne listine, so podatki o vrsti in
številu izdanih orožnih listin.
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- evidenco o nakupu orožja za nadaljnjo prodajo,
- evidenco o skladiščenju in hrambi orožja,
- evidenco o prodaji orožja na debelo in drobno,
- evidenco o prodaji orožja kategorije D,

10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo
take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 1.
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem zakonu
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42.
člena);
11. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen);
12. souporablja orožje v nasprotju s pravilom o souporabi orožja
(drugi odstavek 45. člena);
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47.
člen);
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v
nasprotju z 49. členom;
15. vnaša orožje v nasprotju s 67. členom;
16. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom;
17. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen);
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predpisan čas (76.
in 78. člen).

Upravljalec strelišča vodi:
-

evidenco o izvajanju streljanja,
evidenco o prepustitvi orožja v uporabo,
evidenco o oskrbi s strelivom,
evidenco o hrambi orožja.

Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo
podatke o osebi in orožju.
78. člen
Čas hrambe

Za prekrške iz 4., 6., 10., 11., 13., 14. in 15. točke prejšnjega
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva.
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva
last.

Evidence po tem zakonu se hranijo še 5 let po prenehanju razloga
za njihovo vodenje.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
posameznik, ki:

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo.

1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi
vpisa spremembe osebnega imena ali stalnega prebivališča
(31. člen);
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave
orožja (32. člen);
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi
orožja oziroma orožnih listin (33. člen);
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen);
5. v roku ne obvesti pristojnega organa o odsvojitvi ali mu ne
izroči orožne listine (tretji odstavek 42. člena);
6. uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z 48. členom.

79. člen
Pooblastilo
Minister za notranje zadeve predpiše način in obliko vodenja
evidenc o orožju in orožnih listinah.

XI. NADZORSTVO
80. člen
Nadzorni organ
Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega zakona opravljata
Ministrstvo za notranje zadeve in pristojni organ, tehnična sredstva
in naprave pa nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe.

82. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:
I. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10.
člen);
• 2. ob vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za
nošenje orožja ne odvzame pooblastila posamezniku ali o
tem ne obvesti pristojnega organa v 8 dneh (šesti odstavek
11. člena);
3. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja
(23. člen);
4. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24.
člen);
5. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen);
6. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen);
7. razstavlja orožje tako, da je možna odtujitev (29,člen);
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi
odstavek 39. člena);
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen);
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo
take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 1.
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po tem zakonu
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42.
člena);
II. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti
pristojnega organa ali tega orožja v roku ne proda (43. člen );
12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen);

XII. KAZENSKE DOLOČBE
81. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo
do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. prenaša orožje v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena;
2. nosi ali prenaša orožje brez orožne listine (četrti odstavek 8.
člena);
3. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek
8. člena);
4. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10.
člen);
5. nosi orožje v nasprotju s pravili nošenja orožja (23. člen);
6. ne upošteva prepovedi nošenja in prenašanja orožja (24.
člen);
7. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (25. člen);
8. orožja ne odda v hrambo ali ki tega v roku ne priglasi
pristojnemu organu (27. člen);
9. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen);
poročevalec, št. 18
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14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v
nasprotju z 49. členom;
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi
odstavek 51. člena);
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom;
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom;
18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas
(76., 77. in 78. člen).

13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47.
člen);
14. proda, nabavi ali ima v posesti orožje za omamljanje živali v
nasprotju z 49. členom;
15. prične z dejavnostjo strelišča, preden dobi dovoljenje (prvi
odstavek 51. člena);
16. dopušča izvajanje streljanja v nasprotju s 56. členom;
17. iznaša orožje v nasprotju z 69. členom;
18. na zahtevo ne predloži dokumentacije (71. člen);
19. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas
(76., 77. in 78. člen).

Za prekrške iz 2., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prejšnjega odstavka
se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva. Varstveni
ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva last.

Za prekrške iz 1„ 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 13. točke prejšnjega
odstavka se izreče tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva.
Varstveni ukrep se izreče tudi, če orožje ali strelivo ni storilčeva
last.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi
vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen);
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave
orožja (32. člen);
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi
orožja oziroma orožnih listin (33. člen);
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen);
5. ne obvesti Ministrstva za notranje zadeve o statusni
spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi odstavek 51.
člena);
6. nabavlja in uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z
48. členom.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:
1. pristojnemu organu v roku ne predloži orožne listine zaradi
vpisa spremembe firme oziroma sedeža (31. člen);
2. pristojnemu organu v roku ne prijavi popravila ali predelave
orožja (32. člen);
3. ne obvesti policijske postaje in pristojnega organa o pogrešitvi
orožja oziroma orožnih listin (33. člen);
4. ne obvesti policijske postaje o najdbi orožja (34. člen);
5. ne obvesti Ministrstva za notranje zadeve o statusni
spremembi (drugi odstavek 39. člena in drugi odstavek 51.
člena);
6. nabavlja in uporablja staro orožje in možnarje v nasprotju z
48. členom;
7. v roku ne prijavi prenehanja članstva (prvi odstavek 59. člena).

Za prekrška iz 4. in 6. točke prejšnjega odstavka se lahko izreče
tudi varstveni ukrep odvzema orožja in streliva.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega ali
tretjega odstavka tega člena.

84. člen
Zamenjava listin za posest oziroma nošenje orožja in
pridobitev orožnih listin

83. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek podjetnik, ki:

Imetniki listin za posest ali nošenje orožja, izdanih na podlagi
Zakona o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 in Uradni list št. 44/
90), morajo v roku 2 let po uveljavitvi tega zakona zamenjati te
listine za ustrezno orožno listino po tem zakonu. Pri zamenjavi
listin za posest oziroma nošenje orožja se šteje, da so izpolnjeni
pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega zakona, razen pri
zamenjavi orožnega lista, pri kateri se preverja pogoj iz 4. točke
drugega odstavka 14. člena tega zakona.

1. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine (peti odstavek
8. člena);
2. poseduje orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine (10.
člen);
3. o vsakem prenehanju razloga za izdajo pooblastila za nošenje
orožja ne odvzame pooblastila posamezniku ali o tem ne
obvesti pristojnega organa v 8 dneh (šesti odstavek 11. člena);
4. dopušča nošenje orožja v nasprotju s pravili nošenja orožja
(23. člen);
5. ne upošteva prepovedi nošenja orožja (24. člen);
6. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja (26. člen);
7. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati (28. člen);
8. prične s prometom z orožjem, preden dobi dovoljenje (prvi
odstavek 39. člena);
9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca (40. člen);
10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo
take vrste orožja ali streliva, oziroma ne odsvoji orožja iz 1.
do 5. točke kategorije D preko trgovca, ki je po zakonu
pooblaščen za trgovino z orožjem (prvi in drugi odstavek 42.
člena);
11. po prenehanju razloga za posest orožja o tem ne obvesti
pristojnega organa alf tega orožja v roku ne proda (43. člen);
12. posoja orožje v nasprotju s pravili posojanja orožja (44. člen);
13. nabavlja strelivo v nasprotju s pravili o nabavi streliva (47.
člen);
30. marec 1999

Listine, ki so bile izdane po Zakonu o orožju za staro orožje, se
za orožje, izdelano pred letom 1871, in za orožje na sprednje
polnjenje, izdelano pred letom 1893, nadomestijo z dovoljenjem
za staro orožje, za orožje, izdelano od leta 1871 dalje, in za
orožje na sprednje polnjenje, izdelano po letu 1893, pa se izda
dovoljenje za zbiranje orožja po tem zakonu.
Imetniku, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali
nošenje orožja, se sme v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona
izdati ustrezna orožna listina po tem zakonu, razen orožnega
lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in če
imetnik izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega
odstavka 14. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena se
orožnih listin ne izda za orožje kategorije A.
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Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C
ravna, kot da gre za odvzeto orožje, orožje kategorije A pa se
pošlje Ministrstvu za notranje zadeve.

87. člen
Uporaba nekaterih določb

85. člen
Rok za izdajo predpisov

Določbe 67., 68., 69., 70. in 71. člena tega zakona se začnejo
uporabljati v 6 mesecih po vključitvi Republike Slovenije v
polnopravno članstvo Evropske unije.

Podzakonski predpisi za izvedbo tega zakona morajo biti izdani v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

88. člen
Prenehanje veljavnosti

86. člen
Uskladitev poslovanja

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o orožju
(Uradni list SRS, št. 17/81 in Uradni list RS, št. 44/90).

Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe morajo
uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona najpozneje v
roku 6 mesecev po sprejetju predpisov.

89. člen
Začetek veljavnosti
Ta zakon začne veljati 6 mesecev po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

Predlagatelj daje v razpravo in sprejetje Zakon o orožju, ki celovito
ureja pravice in obveznosti posameznikov in pravnih oseb glede
posedovanja, nošenja in prometa z orožjem. Povsem na novo
ureja področje strelišč in evidenc, ki jih je bilo potrebno uskladiti z
38. členom Ustave RS, popolnoma prenovljene pa so določbe, ki
razvrščajo orožje v posamezne kategorije in urejajo trgovino z
orožjem.

orožja, v nadaljevanju pa so obrazloženi tudi posamezni pojmi v
zvezi s posestjo in nošenjem orožja. Pravilna opredelitev orožja
in enotno pojmovanje posameznih izrazov je pomembno iz
praktičnega in teoretičnega vidika pri uporabi in razlagi nadaljnjih
določb zakona, hkrati pa nas k temu zavezujejo tudi prej omenjene
konvencije. Na koncu tega poglavja je tudi navedeno, da določbe
zakona ne veljajo za orožje, ki ga po posebnih predpisih nabavljajo
in imajo v posesti državni organi ( policija, vojska, carina,
pravosodje).

Iz besedila členov zakona je razvidno, da so upoštevani
najrazličnejši interesi in pogledi na orožje. Poleg tega, da se
poskuša ohraniti tradicija na področju lovstva in športnega
streljanja, je bilo potrebno zajeti tudi vse tiste mednarodne in
evropske trende, ki jih bo Slovenija sprejela kot obveznost s
sprejemom v Evropsko unijo.

2. Orožne listine. Z različnimi vrstami orožnih listin se poskuša
čimbolj ugoditi različnim individualnim interesom do posesti orožja,
hkrati pa so eksaktno navedene tudi pravice in dolžnosti, ki izhajajo
iz teh listin. Zakon kot orožne listine predvideva tudi listine, ki
bodo izdane na podlagi mednarodnih pogodb (evropski orožni list
in razne listine, ki omogočajo promet z orožjem med državami).

1. V splošnih določbah ( od 1. do 9.člena) je opredeljen namen
zakona, pojmovanje orožja, njegova razvrstitev in kategorizacija,
podrobna opredelitev posameznih izrazov in določba, ki
opredeljuje veljavnost zakona. Namen zakona je, da se z
normativno ureditvijo poskuša preprečiti kakršnakoli zloraba
orožja. Podoben namen je opredeljen tudi v preambulah konvencije
iz leta 1978 in predpisih Evropske unije. Zakon opredeljuje pojem
orožja, ki je delno povzet po določilih Evropske konvencije o
kontroli strelnega orožja, ki ga nabavljajo in imajo v posesti
posamezniki, v kateri je celovito urejeno strelno orožje. Delno pa
opredeljuje tudi druge vrste orožja. Pri razvrstitvi orožja v
kategorije v celoti sledi predpisom Evropske unije. Po zakonu se
orožje razvršča v naslednje kategorije:

3. Predlog zakona različno ureja postopek za izdajo orožnih listin
fizičnim in pravnim osebam. Pri postopku za izdajo orožnih listin
fizičnim osebam so v celoti modificirane določbe 7., 19. in 20.
člena starega Zakona o orožju. Določbi 19. in 20. člena sicer
ustrezata predpisom Evropske unije (trije pogoji: polnoletnost,
nekaznovanost in upravičen razlog), vendar ju je bilo potrebno
glede na sodno in upravno prakso spremeniti in dopolniti. Na
podlagi tega sta kot dodatna pogoja za izdajo orožne listine
uvedena zdravniški pregled in opravljen preizkus znanja o
ravnanju z orožjem, na novo pa je opredeljena tudi dolžnost
sodelovanja posameznika oz. stranke. Oba na novo uvedena
instituta (zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z
orožjem) bosta podrobno urejena v podzakonskih predpisih.
Ostale tri pogoje (zadržki javnega reda, zanesljivost in upravičen
razlog za izdajo orožne listine) najdemo že v starem zakonu in so
v novem predlogu podrobneje urejeni. S tem se poskuša na eni
strani omejiti sicer neizogibno diskrecijsko pravico organa, na
drugi pa posamezniku čim bolje predočiti pogoje, ki jih mora
izpolnjevati za nabavo in posest oziroma nošenje orožja.

A: prepovedano orožje;
B: strelno orožje, za katerega je predhodno potrebno dovoljenje;
C: strelno orožje, ki je predhodno vezano na dovoljenje, vendar z
olajšavami;
D: strelno orožje, ki ga je potrebno prijaviti.
Poleg teh kategorij pa zakon predvideva še drugo orožje, pri
čemer našteva predmete, katerih namen izdelave in uporabe je
napad oziroma obramba. V 4. členu so podrobno obrazloženi
pomeni posameznih izrazov, ki so uporabljeni pri kategorizaciji
poročevalec, št. 18
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nastale po letu 1990 na področju družbenoekonomskih odnosov
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7. Odvzem orožja in orožnih listin je urejen podobno kot v starem
zakonu. Na novo je pristojnemu organu dano pooblastilo, da
odvzame orožje oziroma listine zanj gospodarski družbi in
podjetniku, če ne izpolnjujeta več predpisanih pogojev iz 21. člena.
Posebej je urejena tudi vrnitev orožja in listin za orožje, če se v
postopku ugotovi, da ne obstojajo razlogi za odvzem oziroma so
med postopkom ti razlogi prenehali.

(Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o športu, Zakon o
društvih, Zakon o zasebnem varovanju itd).
4. V določbah, ki urejajo ravnanje z orožjem, so zajeta splošna
pravila posesti, nošenja in hrambe orožja. Osnovni namen teh
določb je zaščititi javni red in mir ter varnost ljudi. To je razvidno že
iz splošnega pravila o ravnanju z orožjem (22. člen), kjer se
zahteva posebno skrbnost, ki se v nadaljevanju konkretizira s
pravili nošenja, prepovedjo nošenja in prenašanja orožja na
določenih krajih in s pravili o hrambi orožja. Sama hramba orožja
je še dodatno opredeljena glede na to, ali gre za fizične ali pravne
osebe, oziroma zbiratelje ali muzeje. Ravnanje, kije v nasprotju s
temi določbami, pa je v nadaljnjih določbah sankcionirano kot
izguba pravice do orožja (58.člen) oziroma kot prekršek. V zvezi
s poglavjem o ravnanju z orožjem je potrebno opozoriti še na
določila o najdbi orožja ali streliva, kjer so upoštevani predpisi o
lastninskih razmerjih, o najdenih stvareh in predpisi o varstvu
kulturne in naravne dediščine. Vsi navedeni predpisi pa izključujejo
okupacijo kot način pridobitve lastninske pravice na najdeni stvari.

8. Tudi poglavje o zasegu orožja in orožnih listin je urejeno podobno
kot do sedaj. Bistvena novost je začasni zaseg. S tem institutom
je policiji dana možnost, da začasno zaseže orožje, strelivo in
orožno listino, če obstaja sum, da posameznik ni več zanesljiv.
Pri tem je določen tudi rok, v katerem je zoper posameznika
potrebno izvesti z zakonom predpisan ukrep, sicer se mu
začasno zaseženo orožje, strelivo oz. orožna listina vrne.
9. To poglavje ureja vprašanja nabave in posesti orožja oseb, ki
nimajo državljanstva Republike Slovenije. Glede na vstopanje
Republike Slovenije v Evropsko unijo pa so pogoji za nabavo in
posesti orožja tujcev, odvisni od tega, ali so ti državljani članice
Evropske unije ali ne.

5. Celotno poglavje o prometu z orožjem je bilo potrebno uskladiti
z dejanskim stanjem oziroma s predpisi, ki urejajo statusna
vprašanja subjektov, ki nastopajo na trgu, s predpisi, ki urejajo
splošne pogoje za opravljanje posameznih dejavnosti, in s predpisi
Evropske unije ter mednarodnimi standardi.

Glede tujcev, ki prihajajo izven Evropske unije - imajo prebivališče
izven Evropske unije, zakon na nekoliko prenovljen način
(modificirana določba 8. člena starega zakona) izenačuje tujca,
ki izpolnjuje pogoj, dveletnega prebivanja na območju Republike
Slovenije z državljanom Republike Slovenije. V nadaljnji določbi
pa se zakon glede vnosa in iznosa orožja v Republiko Slovenijo
sklicuje na določbe Zakona o nadzoru državne meje in
mednarodnih pogodb, kar je po našem mnenju potrebno glede na
predpise Evropske unije. Iz tega sledi, da imamo dve kategoriji
tujcev.

V prvem odstavku 35. člena je na splošno opredeljeno, kaj se
šteje za promet z orožjem. V nadaljevanju pa je točno opredeljen
pomen posameznega izraza oziroma posamezne transakcije z
orožjem. V ostalih določbah tega poglavja so predpisani pogoji,
pod katerimi se lahko opravljajo posamezne transakcije z orožjem.
Tako je na primer za proizvodnjo in trgovino z orožjem potrebno
predhodno dovoljenje. Za izdajo dovoljenja so predpisani posebni
pogoji, pod katerimi se lahko opravlja ta dejavnost. Ti pogoji so
osebni in tehnični. Predlog zakona predvideva tudi odvzem tega
dovoljenja, če trgovec ne izpolnjuje več pogojev ali ravna v
nasprotju z nekaterimi določbami zakona. Poleg tega so za trgovca
predpisane posebne dolžnosti, na primer dolžnost, da daje v
promet le ustrezno preizkušeno in žigosano orožje, ki ga lahko
proda le osebam, ki posedujejo ustrezno orožno listino, dolžnost
obveščanja itd.

Določbe, ki podrobneje urejajo nabavo, posest in trgovino z
orožjem za tujce, ki prihajajo iz Evropske unije, so usklajene z
določbami Direktive o kontroli nabave in posesti orožja
(Luxsemburg, 18.6.1991), ki poleg enotne klasifikacije orožja in
določitve minimalnih osebnih pogojev za nabavo in posest orožja
podrobno predpisuje tudi pogoje za nošenje in prenos orožja
znotraj skupnosti, za kar je predviden evropski orožni list. Nadalje
določa še evidentiranje vseh transakcij z orožjem ter dolžnost
medsebojnega obveščanja. Iz navedenega izhaja, da so osebe,
ki imajo stalno bivališče v državah Evropske unije, izenačene z
državljani Republike Slovenije in obratno. V zvezi s tem je potrebno
poudariti, da se te določbe začnejo uporabljati v 6 mesecih po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

Novost v tem delu je, da lahko trgovec izroči posamezno orožje
kategorije D polnoletni osebi, ki sicer ne poseduje nobene orožne
listine, predloži pa dokaze o nekaznovanju in opravljenem izpitu o
znanju rokovanja z orožjem. O takem orožju mora izdati potrdilo
o prijavi orožja in obvestiti pristojni organ. S tem je trgovcu
pravzaprav dano javno pooblastilo za prijavo orožja.

10. Poglavje o evidencah je usklajeno z Ustavo RS, Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in zahtevami Evropske unije na tem
področju. Evidence o orožju in orožnih listinah vsebujejo podatke,
ki se nanašajo na osebo,' orožje in orožne listine. Kot načelo je
predpisana dolžnost vodenja evidenc, saj je nespoštovanje tega
lahko, na primer pri trgovcu, razlog za odvzem dovoljenja oz. je
kot varstveni ukrep predvidena prepoved opravljanja dejavnosti.

V tem poglavju so v celoti urejene vse transakcije z orožjem
(odsvojitev, posojanje, dedovanje, nabava streliva itd), ki jih je
vseboval tudi stari zakon, vendar so bila urejena v različnih
poglavjih, na primer posojanje v I. poglavju. Poleg tega to poglavje
na novo ureja posojanje orožja za osebe, ki orožje zbirajo, pri
nabavi streliva pa je novost v tem, da lahko izjemoma dobi
dovoljenje za nabavo streliva tudi posameznik, ki ima dovoljenje
za posest orožja.

11. Za nadzor nad izvajanjem določil zakona sta po predlogu
zakona določena pristojni organ in Ministrstvo za notranje zadeve.
Nadzor tehničnih sredstev in naprav, predpisanih po tem zakonu,
pa opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

6. Na področju civilnih strelišč je bilo stanje neurejeno, kar se je v
praksi odražalo skozi veliko število pritožb občanov, na drugi
strani pa so imele lovske in strelske organizacije precejšnje težave
pri izvajanju različnih streljanj. Predlog zakona v tem poglavju
določa posebne pogoje, ki se nanašajo na hrambo orožja, in
sicer tehnične in osebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec
strelišča. Predpisana pa so tudi splošna pravila za izvajanje
streljanj, ( orožni list, nadzor upravljavca strelišča). Dejavnost
strelišč je predhodno vezana na dovoljenje, upravljalec strelišča
pa ima tudi posebno obveznost, da zavaruje svojo odgovornost.
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12. Kazenske določbe so odvisne od vsebine, strukture in teže
kršitev določb o prometu, posesti in nošenju orožja, kot so
opredeljene v zakonu. Vsebinsko se kazenske določbe v
primerjavi s sedanjim zakonom bistveno ne spreminjajo, so pa
prilagojene dejanskemu stanju oz. sedanji ureditvi kaznovalnega
prava.
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13. V prehodnih in končnih določbah so urejena naslednja
vprašanja: veljavnost dosedanjih listin za orožje in rok za izdajo
ustreznih listin po novem Zakonu o orožju, izdaja listin za orožje,
ki do sedaj ni registrirano-legalizacija orožja v 6 mesecih, razen
tistega, ki izvira iz kaznivih dejanj, nadalje rok za izdajo izvršilnih
predpisov in zahteva za uskladitev poslovanja za pravne osebe
in podjetnike. Posebej je določeno tudi, da se začnejo določbe, ki
se nanašajo na tujce iz držav Evropske unije, uporabljati v 6
mesecih po vključitvi v Evropsko unijo.

strani, na drugi strani pa zahtevajo določeno usklajevanje med
ministrstvi ( zdravniški pregled, določbe o lovskem in športnem
orožju) predlagatelj meni, da je primemo, da se začetek veljavnosti
zakona odloži za dobo 6 mesecev po objavi zakona v Uradnem
listu.
Na koncu je potrebno poudariti, da predloženi zakon, ob
upoštevanju pozitivnih elementov dosedanje zakonodaje in
izkušenj s tega področja, primerljivo s tujo zakonodajo in celoviteje
kot doslej ureja proizvodnjo, trgovino, posest in nošenje civilnega
orožja. V njem pa so upoštevane tudi zahteve Evropske unije in
trendi (OZN), ki veljajo na področju orožnega prava v svetu.

Glede na vsebino določb, ki se nanašajo na trgovce pa tudi
posameznike in posegajo delno v.že pridobljene pravice na eni
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Predlog zakona o

TUJCIH

(ZTuj-pz)

- EPA 747 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TUJCIH,

- minister za notranje zadeve;
- mag. Slavko Debelak, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve;
- Matjaž Dolšina, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

kamor sodijo zlasti: pogoji vstopa in gibanja državljanov tretjih
držav na ozemlju držav članic, pogoji bivanja za državljane tretjih
držav na ozemlju držav članic, vključno zaradi združevanja
družine, in možnost zaposlitve ter preprečevanje nedovoljene
imigracije, bivanja in dela državljanov iz tretjih držav na ozemlju
držav članic. Področje migracij je poleg organiziranega kriminala
tako osrednji sklop Maastrichtskega sporazuma in je bilo posebej
izpostavljeno tudi v poročilu Evropske komisije o sodelovanju
med državami članicami Unije fn pridruženimi državami. V dialogu
Republike Slovenije z Evropsko unijo bo zlasti presoja o
ustreznosti in evropski primerljivosti pravne ureditve azila in
migracij zelo pomembna za končno oceno Evropske unije o tem,
v kakšni meri Republika Slovenija izpolnjuje pogoje in kriterije za
sprejem novih članic.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Republika Slovenija je v okviru osamosvojitvene zakonodaje hkrati
z Ustavnim zakonom za izvedbo temeljne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije sprejela tudi tako imenovane
državotvorne zakone: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije,
Zakon o tujcih, Zakon o potnih listinah in Zakon o nadzoru državne
meje. Vsi našteti zakoni so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 1/
91-1 in so pričeli veljati na dan osamosvojitve Republike Slovenije,
25. junija 1991. Velike politične spremembe, ki so se zgodile v
Evropi v zadnjem desetletju, niso samo dodobra spremenile
podobo evropskega prostora v številnih pogledih: političnem,
gospodarskem, socialnem, varnostnem in drugih, ampak so
povzročile tudi različne trende in pojave, ki terjajo, da se jim kot
suverena država ustrezno odzovemo tudi na zakonodajnem
področju.

Problematika azila in migracij je v Sloveniji sedaj urejena z Zakonom
o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91-1), Zakonom o nadzoru državne meje
(Ur. I. RS, št. 1/91-1), Zakonom o začasnem zatočišču (Ur. I. RS,
št. 20/97) in nekaterimi podzakonskimi akti. Sedanja pravna
ureditev, ki je bila v času njenega sprejetja, to je ob osamosvojitvi
Slovenije, nedvomno zelo kvalitetna in ustrezna, pa ima predvsem
zaradi spremenjenih razmer in pogojev v Evropi ter zaradi novih
trendov na tem področju kar pomembne pravne vrzeli in nekatere
pomanjkljivosti. Glede na čas njenega sprejetja je razumljivo, da
ni v potrebni meri usklajena in primerjiva z evropsko zakonodajo.

Republika Slovenija je podpisala pridružitveni sporazum z
Evropsko unijo junija 1996 in obenem tudi pričela postopke
pravnega usklajevanja svoje zakonodaje z zakonodajo Evropske
unije (acquis EU) na številnih področjih. Področje t.i. tretjega stebra
- to je področje pravosodja in notranjih zadev - pa nedvomno
vsebuje tista vprašanja, ki so in bodo tudi v bodoče zaradi številnih
razlogov v središu pozornosti tako držav članic Evropske unije,
kakor tudi drugih evropskih držav, še posebej tistih, ki so v procesu
pridruževanja Uniji. V tem okviru je ključnega pomena gotovo
migracijska politika, ki zajema poleg azila predpise, ki urejajo
prehod zunanjih meja držav članic in izvajanje nadzora ter
imigracijsko politiko in politiko v zvezi z državljani tretjih držav,
30. marec 1999

Čeprav sta problematiki azila in problematiki migracij med seboj
povezani, je vendarle potrebno jasno razmejiti azil in azilno politiko
od migracij in politike priseljevanja na drugi strani. Pri azilu gre za
univerzalno človekovo pravico, ki se nanaša na posameznika begunca, ki je zapustil svojo državo zato, da bi se izognil
političnemu, rasnemu, verskemu, nacionalnemu ali podobnemu
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preganjanju, pri čemer so ekonomski in socialni razlogi izrecno
izvzeti.

dosedanjih izkušenj na tem področju zagotavlja kvalitetnejše
uresničevanje omenjenih ciljev in sprejemanje ustreznih ukrepov
za varovanje nacionalnih interesov, obenem pa prilagaja slovensko
zakonsko ureditev spremenjenim evropskim standardom.

V nasprotju s tem ima problematika migracij korenine predvsem
v slabih gospodarskih in socialnih razmerah, v katerih živijo ljudje
v številnih državah v Evropi in po svetu. Migracijska gibanja kot
ključni del "sodobne tujske problematike" imajo seveda zelo
različne vzroke in še zdaleč niso nov pojav v sodobni zgodovini.
Gotovo so migracije posledica razvoja moderne tehnologije in
komunikacij na eni strani ter izrazitih razlik v gospodarski in
družbeni razvitosti držav na drugi strani. Nobenega dvoma pa ni,
da so prav razsežnosti teh gibanj, ki smo jim priča v zadnjih letih,
gotovo nov pojav, ki je daleč presegel vsa dosedanja
predvidevanja in predstave o tem. Povečan pritisk priseljevanja,
zlasti na razvite države zahodne Evrope, je povzročil, da so te
države pričele sprejemati različne zaščitne ukrepe tudi na
zakonodajnem področju. Ta pritisk seveda ni mogel obiti Slovenije;
čeprav je naša država za večino migrantov, zlasti iz nekaterih
azijskih in afriških držav ter držav vzhodne Evrope, v pretežni
meri še vedno tranzitna država, pa za druge tujce, zlasti za tiste
iz držav bivše Jugoslavije pa tudi iz nekaterih drugih vzhodno in
južnoevropskih držav, postaja vse bolj ciljna država.

Republika Slovenija kot pridružena članica Evropske unije sicer
ni podpisnica Shengenskega sporazuma, zato ima državna meja
z vsemi sosednjimi državami značaj "zunanje meje", prav tako
so za Slovenijo vsi tujci v bistvu državljani "tretjih držav" za razliko
od držav članic EU, ki ločijo med državljani držav članic in državljani
'tretjih držav", in za slednje uveljavljajo tudi drugačen pravni režim.
Ne glede na to pa je predlagatelj zasnoval takšen koncept Zakona
o tujcih, ki glede ključnih vprašanj 'tujske problematike", kot so
vstop v državo, vizna politika in izdajanje vizumov, dovoljenj za
bivanje in priseljevanje, ukrepi proti nedovoljenemu vstopanju in
bivanju itd., uveljavlja splošno sprejete in v državah članicah
Evropske unije tudi zakonsko uveljavljene standarde.
V zvezi s konceptualno zasnovo in vsebinskimi značilnostmi
predlaganega zakona je potrebno opozoriti predvsem na naslednje
spremembe in novosti v primerjavi s sedanjo ureditvijo:
Prilagoditev in uskladitev z evropskimi standardi zahteva
spremembo sistema, in sicer razlikovanje med vstopnimi
(vizumi) in bivalnimi naslovi. Vizumi se izdajajo za vstop v
državo za čas, katerega trajanje je sorazmerno kratko.
Prošnje za izdajo vizumov se vlagajo v tujini, in to samo v
tujini pri pristojnih slovenskih organih. Izdanih vizumov v
Sloveniji ni mogoče podaljševati, prav tako pa ne dopuščajo
opravljanja pridobitne dejavnosti.

Oblikovanje sodobne migracijske politike in v zvezi s tem tudi
sprejetje ustrezne pravne ureditve tako predstavlja gotovo eno
od prednostnih nalog, ki so v nacionalnem interesu in hkrati pogoj
za vključevanje v evropske integracije. Splošno sprejeti cilji na
področju migracijske problematike so:
nadziranje in obvladovanje migracijskih pritiskov;

Dovoljenja za prebivanje pa se izdajajo za določen namen
(npr. zaradi zaposlitve, študija) in praviloma za daljše obdobje.

uravnavanje migracijskih tokov;
preprečevanje in sprejemanje ukrepov proti ilegalnemu
priseljevanju;

Takšna ureditev je logična in skladna z ureditvijo v državah
članicah EU, saj po eni strani jasno in razvidno ločuje tujce, ki
prihajajo v Slovenijo kot turisti ali zaradi poslovnih ali temu
primerljivih obiskov, od tujcev, ki se želijo v Sloveniji naseliti
za daljši čas - npr. zaradi zaposlitve, študija, naselitve ipd.
Opušča se sedanja ureditev delovnih in poslovnih vizumov.
Pri različnih vrstah sedaj predlaganih vizumov gre za pravico
do enkratnega ali večkratnega vstopa v Slovenijo, za različne
vrste tranzitnih vizumov ipd.

integracija in izboljševanje položaja legalnih priseljencev.
V Evropi, zlasti v ekonomsko najbolj razvitih državah Evropske
unije, se je utrdilo spoznanje, da ukrepov za doseganje naštetih
in drugih z njimi povezanih ciljev na področju migracij ne morejo
več sprejemati samo posamezne države, temveč morajo biti ti
mednarodno usklajeni in čimbolj dosledno in sinhronizirano
izvajani. Mednarodna koordinacija in sodelovanje na tem področju
je postala nujnost zlasti za države, ki se tako kot Slovenija vse
bolj soočajo z istimi problemi in pojavi
kakor razvita Evropa.
•
Glede na to, da Slovenija leži na pomembnem razpotju številnih
migracijskih tokov, se sooča s podobnimi, če že ne z identičnimi
problemi kot države članice Evropske unije, obenem pa tudi s
posebnostmi, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju pravne
ureditve na tem področju. Navedene ugotovitve in dejstva več
kot prepričljivo utemeljujejo nujnost in potrebo ustrezne zakonske
ureditve teh tako perečih in občutljivih področij. V tem okviru pa
sta gotovo temeljnega pomena Zakon o tujcih in Zakon o azilu. S
sprejetjem teh zakonov (predlog Zakona o azilu je že v
parlamentarni proceduri) bomo zagotovili pravno podlago, ki je
Republiki Sloveniji potrebna za zavarovanje nacionalnih interesov
in obenem za obravnavanje tujcev in ukrepanja na področju
migracijske politike, skladno z evropskimi standardi in načeli.

Predlog zakona loči in uvaja različne bivalne naslove, to je
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji glede na namen in
trajanje prebivanja. Med nameni, za katere se lahko izdajajo ta
dovoljenja, velja posebej omeniti dovoljenja zaradi zaposlitve ali
opravljanja druge pridobitne dejavnosti v Sloveniji, zaradi študija,
združevanja družine, opravljanja sezonskega dela, naselitve, dalje
dovoljenja za dnevne migrante in maloobmejne potnike. Posebej
je potrebno opozoriti na uvedbo kvot - to je na določitev letnega
števila dovoljenj za prebivanje oz. naselitev, ki se jih lahko izda
tujcem vsako leto, in znotraj tega števila dovoljenj za prebivanje,
ki se lahko izdajo tujcem zaradi zaposlitve ali opravljanja druge
pridobitne dejavnosti, pri čemer je potrebno upoštevati stanje in
gibanje na trgu delovne sile ter interese in potrebe Slovenije na
tem področju. Takšna ureditev, ki je v celoti skladna z ureditivjo
držav članic EU za državljane tretjih držav, po eni strani omogoča
zelo omejeno novo priseljevanje tujcev (seveda ob upoštevanju
interesov in potreb Slovenije), po drugi strani pa učinkovitejšo
integracijo in boljše pogoje za tiste tujce, ki že prebivajo v Sloveniji
ali se v njej zakonito naseljujejo.

Veljavni Zakon o tujcih je zaradi navedenih razlogov v mnogočem
pomanjkljiv in potreben temeljite prenove. Po oceni predlagatelja
zakona, sprejete na podlagi skrbne in celovite analize obstoječega
stanja, trendov in pojavov ter primerjalne analize pravnih ureditev
v državah članicah Evropske unije, so potrebne spremembe in
dopolnitve takšne narave tudi v konceptualnem pogledu, da ne
zadoščajo samo delne dopolnitve in spremembe veljavnega
zakona, ampak je potrebna priprava in sprejem novega. Zato je
predlagatelj pripravil predlog novega Zakona o tujcih, ki na podlagi
poročevalec, št. 18

Obvezna obravnava migracijske politike v Državnem zboru
vsaki dve leti in sprejem ustreznega parlamentarnega akta v
zvezi s tem.
Uveljavitev posebnih ugodnosti in pravic pri priseljevanju tujcev
slovenskega rodu in svojcev slovenskih državljanov.
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zakonodaje posamezne države članice - seveda ob
upoštevanju omenjenih temeljnih načel in nekaterih obveznih
direktiv v zvezi s tem. Razen teh posebnih določb bodo druge
določbe Zakona o tujcih veljale za državljane držav članic
samo, če so za njih ugodnejše. V tem kontekstu velja še
enkrat poudariti, da je na ta način predlagatelj zasnoval Zakon
o tujcih tako, da je vsebinsko usklajen z zakonodajo Evropske
unije in primerljiv z zakoni o tujich, ki so v veljavi v državah
članicah Evropske unije, tako da ga z vstopom v polnopravno
članstvo Evropske unije samo zaradi tega ne bo potrebno
spreminjati.

Določitev posebnih kategorij tujcev, ki imajo v skladu z
evropskimi kriteriji in standardi (seveda ob izpolnjevanju
določenih pogojev) pravico prebivanja v Sloveniji.
Upoštevanje in pravna ureditev položaja oseb brez
državljanstva.
Določitev pravic in dolžnosti tujcev.
Jasna določitev področja uporabe Zakona o tujcih, pri čemer
se dopušča drugačna uporaba na podlagi drugih zakonov ali
mednarodnih aktov. V zvezi s tem velja posebej opozoriti na
izrecno zakonsko zahtevo po uveljavitvi načela vzajemnosti
pri obravnavanju slovenskih državljanov v tujih državah in
obratno.

Posebna značilnost predloga zakona je tudi ta, da konsistentno
in celovito zaokrožuje tiste bistvene vsebine "tujske
problematike", ki so tudi po naravi takšne, da sodijo izključno
v zakonsko materijo, obenem pa določa podlage in okvire
nadaljnjega podzakonskega urejanja vseh tistih vprašanj, ki
takšno normiranje dopuščajo oziroma za katere so
podzakonski akti primernejša oblika pravnega urejanja. Zakon
tako daje pooblastila vladi in posameznim ministrstvom, da
na njegovi podlagi in v njegovih okvirih razdelajo in uredijo
vrsto pomembnih operativnih in izvedbenih vprašanj.

Ukrepi za učinkovito obvladovanje nedovoljenega
priseljevanja ter natančna opredelitev vseh vrst in načinov
nedovoljenega vstopa, zapustitve in bivanja v Sloveniji.
Opredelitev razlogov za odpoved prebivanja v Sloveniji.
Preciziranje razlogov in načinov za prisilno odstranitev tujcev
iz države, vključno z določitvijo primerov, v katerih takšna
odstranitev ni dopustna. V tem okviru se določajo tudi načini
omejevanja gibanja tujcev, kot sta obvezna nastanitev v
posebnem centru za odstranjevanje tujcev in uvedba
strožjega policijskega nadzora. Predlog zakona v skladu z
Zakonom o policiji, ki daje policiji pooblastilo za uvedbo in
izvajanje takšnega nadzora, daje ustrezno pravno podlago
za izvajanje takšnega policijskega pooblastila. Tako določa
postopek in pravno varstvo tujca pri uvedbi strožjega
policijskega nadzora,

Predlog zakona z jasnejšo razmejitvijo pristojnosti in določitvijo
pristojnih organov vnaša bolj racionalen in strokovno
ustreznejši pristop pri opravljanju zadev s tega področja.
Predlog zakona prinaša tudi določene organizacijske
spremembe. Po sedanji ureditvi je za sprejem, nastanitev in
oskrbo tujcev, ki so v postopku za priznanje statusa begunca,
tujcev, za katere teče postopek za ugotavljanje istovetnosti,
in tujcev, ki jih iz kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj
odstraniti iz države, organiziran Prehodni dom za tujce v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Z novo zakonodajo
je predvidena glede tega drugačna organiziranost. Obstoječi
Prehodni dom bi se v bistvu razdelil na dva dela: na Azilni dom
(ustanovitev tega predvideva predlog Zakona o azilu) in
Center za odstranjevanje (predviden s predlogom Zakona o
tujcih). Na ta način bi brez povečanja stroškov z novo
organiziranostjo omogočili učinkovitejše delo z različnimi
kategorijami tujcev, ki imajo že po mednarodnih pravilih
različen položaj, obenem pa tudi sledili notranjim
organizacijskim spremembam v policiji, ki jih zahteva Zakon
o policiji na področju tujske problematike - zlasti glede
organiziranosti strožjega policijskega nadzora.

Predlog zakona uvaja posebno pravno kategorijo "dopustitev
zadrževanja v Republiki Sloveniji", in sicer v primerih, ko
tujca iz različnih razlogov, predvidenih v zakonu, ni mogoče
prisilno odstraniti iz države. Takšna ureditev je znana praktično
v vseh državah članicah, pa tudi drugih, ki spoštujejo ustrezne
mednarodne dokumente na tem področju.
Določitev pristojnih organov in posebnosti postopka v zvezi
z zakoni, ki. zadevajo tujsko problematiko.
Uveljavitev odgovornosti prevoznikov.

S sprejemom zakona naj bi prenehal z delom tudi Urad za
priseljevanje in begunce, katerega naloge bi prevzelo Ministrstvo
za notranje zadeve.

Predlog zakona ob številnih ukrepih, ki naj bi preprečevali
ilegalno priseljevanje tujcev v Slovenijo, uveljavlja tudi različne
olajšave za tiste tujce, ki legalno prebivajo v Sloveniji, in za
tiste, ki že dalj časa bivajo v državi ali se v njej želijo za stalno
naseliti. Tako predvideva vrsto pogojev, ki jih zagotavlja
Republika Slovenija za integracijo tujcev v kulturno,
gospodarsko in družbeno življenje Slovenije.

Na podlagi navedenih ugotovitev in dejstev so glavni razlogi za
sprejem predlaganega Zakona o tujcih, ki je predviden tudi z
državnim operativnim programom, zlasti:
pomanjkljivosti in vrzeli v sedanji zakonski ureditvi;

Posebej je potrebno izpostaviti tudi tiste določbe v predlogu
zakona, ki se nanašajo na državljane držav članic Evropske
unije. Glede na to, da je v Evropski uniji uveljavljeno kot
temeljno načelo tudi načelo prostega pretoka ljudi, blaga,
storitev in kapitala in zato uveljavljena pravica prostega
gibanja, vstopa in prebivanja državljanov držav članic znotraj
Unije, je potrebno v predlogu zakona posebej določiti položaj
in pravice državljanov držav članic, potem ko bo Slovenija
postala polnopravna članica Evropske unije. Predlog Zakona
o tujcih določa, da bo Republika Slovenija z dnem
polnopravnega članstva v EU pričela v celoti izvajati vse
predpise Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in
prebivanja državljanov držav članic EU. Kot bistveno pri tem
velja poudariti, da so vstopni naslovi (vizumi) v državah EU v
veliki meri harmonizirani, medtem ko so bivalni naslovi
(dovoljenje za prebivanje) v veliki meri stvar notranje
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spremenjene razmere na področju priseljevanja in migracij
po svetu in v Evropi;
obveznosti, ki za Republiko Slovenijo izhajajo iz sprejetih
mednarodnih aktov;
uskladitev z zakonodajo Evropske unije.

2. Mednarodno pravni prikaz
Predlagatelj je zakon zasnoval tako, da v čim večji meri ustreza
značilnostim našega pravnega reda ter pogojem, potrebam in
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interesom naše države, obenem pa je v vseh pogledih usklajen s
sprejetimi mednarodnimi akti, načeli in standardi ter primerljiv in
skladen z acquis Evropske unije, kakor tudi primerljiv in
kompatibilen s tujsko zakonodajo v državah članicah Evropske
unije.

3. Cilj in namen zakona
Sprejetje predlaganega zakona bo odpravilo številne obstoječe
pomanjkljivosti, predvsem pa zapolnilo vse bolj pereče pravne
vrzeli na področju migracij in tujske problematike nasploh. Z
novostmi, ki jih prinaša predlog zakona, bi zagotovili pravni
instrumentarij, s katerim se bo Republika Slovenija lahko ustrezno
odzivala na sodobne pojave in probleme na področju priseljevanja
in migracij ter učinkovito, v skladu z evropskimi standardi pri tem
varovala svoje nacionalne interese. Predlog zakona v skladu s
tem omejuje priseljevanje in bivanje v Sloveniji z določitvijo
posebnih kvot. Z razlikovanjem vstopnih in bivalnih naslovov ločuje
tiste kategorije tujcev, ki v največjem številu, npr. kot turisti ali
poslovneži, potujejo v Slovenijo, od tistih, ki se želijo v državi
zaposliti ali v njej trajno naseliti.

Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga upošteval vse
mednarodne dokumente in akte, ki jih je Republika Slovenija
sprejela:
1. Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spremenjeno s protokoli št. 3., 5. in 8 ter dopolnjeno
s protokolom št. 2 ter njene protokole št. 1., 4., 6. 7., 9., 10. in
11.
2. Konvencijo o pravnem položaju oseb brez državljanstva in
sklepni akt konference Združenih narodov o pravnem položaju
oseb brez državljanstva.

Cilj in namen zakona je, da bi tudi v pravnem pogledu omogočil
vodenje učinkovite migracijske politike zlasti nadzor nad
priseljevanjem ter preprečevanje nezakonitih vstopov in bivanje
v državi. Pri tem predlog upošteva temeljno strategijo držav
Evropske unije, ki temelji predvsem na povečanju učinkovitosti
delovanja državnih organov v borbi proti nedovoljenim migracijam.

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona, kolikor je bilo to
mogoče, smiselno in primerno upošteval tudi Maastrschtski
sporazum, Schengenski sporazum, Dogovor o izvedbi
Schengenskega sporazuma ter različne uredbe in druge akte
EU, kot so npr.:

Predlog zakona obenem daje tujcem vse pravne garancije za
varstvo njihovih pravic in interesov v Republiki Sloveniji in
omogoča svobodo gibanja vsem, ki se v državi zakonito nahajajo
oz. postavlja pravne obveze pristojnih organov za njihovo
učinkovitejšo integracijo. Hkrati pa sprejem tega zakona pomeni
pravno uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajami držav
članic Evropske unije na izjemno pomembnem in občutljivem
področju. Prav to področje in njegova pravna ureditev je namreč
za zavarovanje nacionalnih interesov Slovenije kakor tudi za njeno
učinkovito vključitev v EU in druge evropske integracije ter za
utrditev mednarodnega ugleda in kredibilnosti Slovenije izjemno
pomembno.

Uredba št. 1683/95 o enotnih formatih vizumov;
Navodilo št. 68/360/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
15.10.1968 o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v okviru
skupnosti za delavce držav članic ter njihove družinske člane
(O.J.L 257);
Navodilo št. 1251/70/EEC Komisije evropske skupnosti z dne
29.6.1970 o pravici delavcev, da ostanejo na področju ozemlja
države članice, potem ko so v tej državi sklenili delovno
razmerje (O.J.L 142);
Navodilo št. 73/148/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
21.5.1973 o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v okviru
skuposti za državljane držav članic, ki se nanaša na
postavitev in izpopolnitev vojne službe;

4. Finančne in druge posledice

Navodilo št. 75/34/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
17.12.1974, ki se nanaša na pravico državljanov držav članic,
da ostanejo na ozemlju druge države članice, potem ko so se
tu samozaposlili (O.J.L 180);

S sprejemom zakona bo prenehal z delom Prehodni dom za
tujce, njegovo področje pa bosta prevzela, kot smo že omenili,
Center za odstranjevanje Ministrstva za notranje zadeve in Azilni
dom, ki bosta prevzela tudi delavce in sredstva za delo, zato v
tem delu povečanih stroškov ni pričakovati.

Sprejetje in implementacija zakona sama po sebi ne bo terjala
nobenih posebnih novih finančnih sredstev, ki tudi sicer pri
nespremenjeni pravni ureditvi ne bi obstajali.

Navodilo št. 90/364/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
28.6.1990 o pravici prebivanja (O.J.L 180);

Prav tako bo s sprejemom zakona prenehal z delom Urad za
priseljevanje in begunce, katerega področje dela bo prevzelo
Ministrstvo za notranje zadeve, ki bo prevzelo tudi delavce in
sredstva za delo, tako da tudi pri tem ni pričakovati novih stroškov.

Navodilo št. 90/365/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
28.6.1990 o pravici prebivanja za zaposlene in
samozaposlene osebe, ki so zaključili službene aktivnosti
(O.J.L 180);

Uresničevanje zakona bo terjalo izdajo različnih podzakonskih
aktov. Pooblastila za to so določena v predlogu zakona.

Navodilo št. 93/96/EEC Sveta evropskih skupnosti z dne
29.10.1993 o pravici prebivanja študentov (O.J.L 317).

Prav tako bo potrebna ustrezna prilagoditev obstoječih organov
in organizacij na tem področju. Gre predvsem za ustrezno
organizacijo Centra za odstranjevanje Ministrstva za notranje
zadeve in Ministrstva za notranje zadeve na tem področju.

Predlagatelj je upošteval tudi vsa druga stališča, sklepe in
priporočila, ki se nanašajo na ta vprašanja in so bila sprejeta
bodisi v okviru Evropskega parlamenta ali drugih pristojnih organov
Evropske unije.
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I. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE

(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za azil
(prosilci za azil), in za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji
priznan status begunca, razen če ni z zakonom drugače
določeno.

1. člen
Vsebina zakona

(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki
Sloveniji začasno zatočišče po Zakonu o začasnem zatočišču,
razen če ni z zakonom drugače določeno.

S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa, zapustitve in
bivanja tujcev v Republiki Sloveniji.

(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so po
mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet.

BESEDILO ČLENOV

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se določbe tega
zakona lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo za
osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev
in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi
mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti. V tem
primeru se ta zakon lahko uporabi samo v obsegu, ki ne
nasprotuje prevzetim mednarodnim obveznostim in načelu
vzajemnosti.

2. člen
Opredelitev pojmov
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije.
Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v
skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.

(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev in imunitet
ter vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve. Drugi organi državne uprave so vezani na pojasnilo
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.

Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja
Republike Slovenije.
Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.

4. člen
Pravice in dolžnosti tujcev

Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo pristojni
organi na podlagi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.

(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali
postopek za prekrške, mora organ, ki vodi postopek,
omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere državljan je.

Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna listina
za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim
sporazumom.

(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati
ustavo, zakone in druge splošne pravne akte v Republiki
Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih državnih organov.

Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen
mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.

5. člen
Migracijska politika

Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v sosednji
državi, v katero se vračajo in ki prihajajo dnevno v Republiko
Slovenijo na delo ali zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti.

(1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije vsaki dve leti sprejme resolucijo o migracijski politiki,
s katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter
dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem
področju, kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in
mednarodnimi organizacijami na tem področju.

Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja
s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem.
3. člen
Področje uporabe

(2) Vlada Republike Slovenije v skladu z resolucijo iz prejšnjega
odstavka tega člena lahko vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko
izda tujcem v tekočem letu.

(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom
drugače določeno.
(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe
Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva za
njih ugodnejše, uporabljajo določbe te konvencije.

(3) Vlada Republike Slovenije v okviru števila (kvote) iz prejšnjega
odstavka tega člena posebej določi število dovoljenj za
prebivanje, ki se izdajo tujcem zaradi zaposlitve in dela,
opravljanjrfsamostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne
dejavnosti ter sezonskega dela; pri tem vlada upošteva stanje
in gibanja na trgu delovne sile ter potrebe in interese Republike
Slovenije po delovni sili na posameznih področjih.

(3) V primerih, ko se za tujce - državljane drugih držav po zakonu
zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez
državljanstva ta pogoj lahko oprosti, če prebivajo v Republiki
Sloveniji najmanj tri leta.
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nima dovoljenja za vstop v državo v skladu z 8. členom tega
zakona;

II. POGLAVJE: VSTOP TUJCEV V REPUBLIKO
SLOVENIJO

nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v
Sloveniji in za vrnitev v državo, iz katere je prišel, ali za
potovanje v tretjo državo;

6. člen
Vstop in zapustitev države
(1) Vstop v državo in zapustitev države sta dovoljena samo na
za to določenih mejnih prehodih in v času, ki je za to določen.

pomeni nevarnost za javni red in mir, varnost in mednarodne
odnose Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo njegovo
bivanje povezano z izvajanjem terorističnih in drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obvešče-valnimi dejavnostmi, posestjo
in posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih
dejanj;

(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme glede
prestopa državne meje za maloobmejni promet in za posebne
kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.

je proti njemu razpis o prepovedi vstopa;

(3) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na letališču
in zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali
pristanišča ne pomeni vstopa v državo.

še ni potekel čas, za katerega mu je bila izrečena stranska
kazen izgona tujca ali varstveni ukrep prisilne odstranitve
tujca iz države ali izrečena prepoved vstopa v državo;

7. člen
Obveznost posedovanja potne listine

na zahtevo pristojnih organov ne more utemeljiti namena in
okoliščin nameravanega bivanja (prihoda) v državi;

(1) Tujec mora za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji imeti
veljavno potno listino, razen če z zakonom ali mednarodnim
sporazumom ni drugače določeno.

je v tranzitu in ni razvidno, da izpolnjuje pogoje za vstop v
državo, v katero potuje.
(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v skladu z
navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prvega odstavka
tega člena izda minister za notranje zadeve.

(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v
Slovenijo in zapuščajo Slovenijo samo skupaj z osebo, v
katere potno listino so vpisani.

(3) Zavrnitev vstopa se vpiše v tujčevo potno listino v primerih in
na način, kot je to določeno v navodilu iz drugega odstavka
tega člena, in vnese v evidenco zavrnjenih oseb.

(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v Slovenijo in
zapuščajo Slovenijo samo skupaj, pri tem pa morajo imeti
osebe, ki so vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo,
na podlagi katere še lahko ugotovi njihova istovetnost. Vodja
skupine mora imeti osebno potno listino.

10. člen
Mejna kontrola

(4) Vlada Republike Slovenije lahko ob pogoju vzajemnosti določi,
da državljani določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo
državo tudi z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je
v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje svojo
istovetnost.

(1) Tujci se morajo pri vstopu v državo in zapustitvi države
podrediti mejni kontroli.

(5) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih je
Republika Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodnega
sporazuma ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.

(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v državo, obsega poleg
osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in kontrole
stvari po Zakonu o nadzoru državne meje (Ur. list RS, št. 1/
91) tudi temeljito preveritev, ali obstajajo razlogi za zavrnitev
vstopa v državo po 9. členu tega zakona.

(6) Brez potne listine se lahko na podlagi mednarodnega
sporazuma dovoli vstop tudi v primeru tranzita izgnanih tujcev,
ki niso državljani države, s katero je sklenjen tak sporazum.

(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega zlasti
kontrolo, ki je nujna za varstvo javnega reda in miru ter drugih
notranjih in mednarodnih interesov Republike Slovenije.

8. člen
Dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo

(4) Organi Republike Slovenije, pristojni za izvajanje mejne
kontrole, sodelujejo in zagotavljajo medsebojno pomoč s
pristojnimi organi sosednjih in drugih držav in z mednarodnimi
organizacijami v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.

Tujec mora za vstop v Slovenijo poleg veljavne potne listine iz 7.
člena tega zakona imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če
ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače določeno.
*
9. člen
Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo

11. člen
Nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo
Za nedovoljen vstop tujca v državo se šteje, če:

(1 )Tujcu se ne dovoli vstop v državo, če:

vstopi v državo, čeprav mu na podlagi 9. člena tega zakona
ni bil dovoljen vstop;

nima veljavne potne oz. druge ustrezne listine v skladu s 7.
členom tega zakona;
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15. člen
Vizum za enkratni ali za večkratni vstop

vstopi v državo, kljub temu da ni odpravil razlogov, zaradi
katerih je bil zavrnjen, ali vstopi, čeprav razlogi iz prvega
odstavka 9. člena še obstajajo;

(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, pri
čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje
zaporednih bivanj v Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v
šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.

se izogne mejni kontroli;
pri vstopu uporabi ponarejene tuje ali kako drugače
spremenjene potne in druge listine, ki so potrebne za vstop,
ali če organom mejne kontrole navede lažne podatke.

(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo enega
leta.
(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z
veljavnostjo, daljšo od enega leta, če je to v interesu Republike
Slovenije, o čemer odloči minister za zunanje zadeve na
predlog pristojnega resornega organa.

12. člen
Gibanje tujcev v Sloveniji
Tujec, ki v skladu z zakonom ne potrebuje dovoljenja za vstop v
državo, lahko v Sloveniji ostane največ 90 dni v šestih mesecih,
računajoč od dneva prvega vstopa.

(4) Vizum za enkratni ali za večkratni vstop se izda za turistične,
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem
primerljive namene prihoda v Slovenijo.

13. člen
Zapustitev države

(5) Namen, za katerega se izda vizum, se v vizumu razvidno
navede.

(1) Tujec, ki mu je bil dovoljen vstop v Slovenijo, mora zapustiti
državo v roku, za katerega mu je bilo dovoljeno izdano.

(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih se
izjemoma lahko vizum iz prvega odstavka tega člena izda
tudi za daljše bivanje, vendar v nobenem primeru ta čas ne
sme presegati 6 mesecev v enem letu.

(2) Če med bivanjem tujca, ki mu je bil dovoljen vstop v državo,
nastanejo razlogi, zaradi katerih mu vstop v državo ne bi bil
dovoljen, mora državo takoj zapustiti.

16. člen
Tranzitni vizum
(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno,
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja
Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo
državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v
Sloveniji največ pet dni.

III. POGLAVJE:VIZUMI
14. člen
Vizumi in vrste vizumov
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike
Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za
njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej čas, določen z
zakonom oziroma vizumom biva, ali s katerim se mu omogoči
tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit
določene pogoje.

(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže, da ima
zagotovljen vstop v državo, v katero potuje.

(2) Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno listino,
pri čemer mora biti veljavnost potne listine najmanj tri mesece
daljša od veljavnosti vizuma.

(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki
Sloveniji ne zapustijo letališkega tranzitnega prostora ali letala,
ne potrebujejo vizuma.

(3) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve in dela opravljanja
samostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne dejavnosti.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih
ta prepoved ne velja.

(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo določi,
da zaradi interesov države, zaradi zatiranja organiziranega
kriminala ali zaradi odnosov z drugimi državami državljani
določenih držav ali potniki na določenih potovalnih smereh
potrebujejo za tranzit letališki tranzitni vizum.

17. člen
Letališki tranzitni vizum

(4) Vrste vizumov so:

(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum
za določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega
območja letališča, na podlagi katerega lahko tujec ostane v
Sloveniji največ 24 ur.

vizum za enkratni ali za večkratni vstop,
tranzitni vizum,
letališki tranzitni vizum,
skupinski vizum.
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18. člen
Skupinski vizum

21. člen
Oblika in vsebina vizuma

(1) Skupinski vizum se izda kot vizum za enkratni vstop ali
tranzitni vizum skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj 5 in največ
50 oseb.

(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
vrsti vizuma,

(2) Skupinski vizum se izda za bivanje, ki lahko traja največ 30
dni, ali kot tranzitni vizum.

roku veljavnosti,
obdobju, v katerem je imetniku dovoljen vstop,

19. člen
Izdajanje vizumov

trajanju bivanja v državi,
številu vstopov,

(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino
in če ni z zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega
vstopa v državo.

namenu obiska.

(2) Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v državo.

(2) Vizum je dovoljenje oz. odločba, dana v obliki nalepke, ki se
pritrdi v potno listino ali drug dokument, ki daje imetniku
pravico, da prestopi državno mejo.

(3) Vizume izdajajo diplomatsko-konzularna predstavništva
Republike Slovenije v tujini.

(3) Minister za notranje zadeve izda v soglasju z ministrom za
zunanje zadeve navodilo o formatu in vsebini vizumov.

(4) Izjemoma lahko ob pogojih, ki jih predpiše minister za notranje
zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali tranzitni vizum tudi
organ mejne kontrole.

(4) V izdanem vizumu ni mogoče spreminjati vpisanih podatkov.
(5) Izjemoma lahko ob pogojih, ki jih določi minister za zunanje
zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali tranzitni vizum tudi
Ministrstvo za zunanje zadeve.

22. člen
Razveljavitev vizuma

(6) Tujec mora v prošnji iz prvega odstavka tega člena navesti
namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno listino,
v katero se lahko pritrdi vizum, in po potrebi dokumentacijo, s
katero dokaže namen in pogoje svojega obiska, in zagotovilo
o potrebnih sredstvih za preživljanje in vrnitev.

(1) Vizum se lahko razveljavi, če:
se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpolnjeval
s tem zakonom določenih pogojev;

(7) Tujec se je na zahtevo pristojnega organa iz tretjega odstavka
tega člena dolžan pri njem osebno zglasiti.

se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo
vizuma;
je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;

20. člen
Zavrnitev izdaje vizuma
(1) Tujcu se vizum ne izda, če:

tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne listine;

- obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. člena tega zakona,
razen 2. alinee prvega odstavka 9. člena;

je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz države.

- prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma druge
ustrezne listine ali na zahtevo pristojnega organa druge
potrebne dokumentacije;

(2) Vizum razveljavi pristojni organ za notranje zadeve. V primeru,
če tujec še ni vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum
razveljavi tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo, ki ga
je izdalo.

- če se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi osebno.
(2) Tujcu se lahko izda tranzitni vizum ne glede na obstoj razlogov
za zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije in če so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka 16. člena.

(3) Razveljavitev vizuma se razvidno označi v potni listini tujca,
v katero je vpisan. Način označitve predpiše minister za
notranje zadeve..
(4) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v Republiki
Sloveniji, mora državo nemudoma zapustiti.

(3) Ne glede na razloge za zavrnitev izdaje vizuma se vizum
lahko izda iz humanitarnih razlogov ali če je to v interesu
Republike Slovenije ali na podlagi sprejetih mednarodnih
obveznosti. Pogoje in način izdaje vizuma iz humanitarnih
razlogov predpiše minister za notranje zadeve.

23. člen
Zapustitev države
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z
zakonom.

(4) Če se izda vizum na podlagi drugega ali tretjega odstavka
tega člena, lahko pristojni organ določi, da se tujcu dovoli
vstop v državo samo na posebej določenem mejnem prehodu
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(2) Tujcu se ne dovoli zapustitev države, če je zoper njega
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(2) Z zakonom ali z mednarodnim aktom se lahko določi, da
imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali
mednarodnim aktom, pravico do prebivanja v Republiki
Sloveniji.

uveden kazenski postopek ali postopek za prekrške in če to
zahteva pristojni organ, ki vodi postopek.
(3) Uradna oseba organa iz drugega odstavka tega člena lahko
zaradi zagotovitve tujčeve navzočnosti v postopku zadrži
njegov potni list, o čemer mu mora izdati potrdilo.

(3) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo
državljani določenih držav pravico prebivanja v Republiki
Sloveniji ne glede na pogoje, ki so sicer določeni za tujce.

24. člen
Obveznost prevoznikov

28. člen
Izdaja dovoljenja za prvo prebivanje

(1) Prevoznik lahko pripelje tujce na državno ozemlje Republike
Slovenije po kopenski, zračni ali morski poti samo, če imajo
ustrezne potne listine in vstopna dovoljenja, ki jih kot državljani
določene države potrebujejo.

(1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko
izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.
(2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora
pridobiti tujec pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom
drugače določeno.

(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora
prevoznik, ki ga je po zračni, morski ali kopenski poti pripeljal
na mejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, takoj sprejeti
nazaj in na svoje stroške odpeljati iz države.

(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini.

IV. POGLAVJE: PREBIVANJE TUJCEV
25. člen
Dovoljenje za prebivanje

(4) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je
potrebno priložiti veljavno potno listino, druge zahtevane listine
in dokazila, s katerimi se utemeljuje izdaja dovoljenja.

(1) Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to
mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v
Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na
podlagi vizumov, mora imeti dovoljenje za prebivanje.

29. člen
Postopek pri izdaji dovoljenj za prebivanje
(1) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden
namen prebivanja v Republiki Sloveniji; vlagatelj prošnje
navedenega namena prebivanja med postopkom ne more
spreminjati.

(2) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v
Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.

(2) Tujec mora prošnji iz prvega odstavka tega člena priložiti vsa
dokazila in dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev
dejanskega stanja glede namena in utemeljenosti prebivanja
v Sloveniji. Če tujec kljub opozorilu pristojnega organa ne
predloži zahtevanih dokazil ali dokumentacije ali se ne odzove
vabilu organa, se prošnja za izdajo dovoljenja zavrne.

(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za
tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z
zakonom ali mednarodnim sporazumom.
26. člen
Vrsta dovoljenj za prebivanje

(3) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v tujčevo
potno listino ali se izda v obliki samostojne listine. Način in
obliko izdaje dovoljenja za prebivanje predpiše minister za
notranje zadeve.

(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
a) dovoljenje za začasno prebivanje ali
b) dovoljenje za stalno prebivanje.

(4) Dovoljenje za prebivanje se v Republiki Sloveniji lahko izda v
obliki samostojne listine, če tujec nima ali si ne more priskrbeti
potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu
po uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca.

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen
in za določen čas.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje brez vezave na določen
namen se kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje
lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa ta zakon.

30. člen
Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje

(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede
trajanja in namena bivanja v Sloveniji.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava
v Republiki Sloveniji prebivati zaradi:

27. člen
Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje

zaposlitve in dela, opravljanja samostojne poklicne ali kakšne
druge pridobitne dejavnosti;

(1) Tujcem se lahko izda dovoljenje za prebivanje, če poleg
posebnih pogojev, ki so določeni za posamezno vrsto
dovoljenja oziroma za določen namen ali določene tujce,
izpolnjujejo tudi druge s tem zakonom določene pogoje in če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.

študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev in v drugih programih mladih, ki ne sodijo v
sistem formalnega izobraževanja;
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sezonskega dela;

ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno dovoljenje po
Zakonu o zaposlovanju tujcev ali izpolnjuje pogoje, ki jih za
opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi
predpisi Republike Slovenije.

združitve družine;
naselitve ali

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za prvo
prebivanje v Republiki Sloveniji za čas, za katerega velja
delovno oziroma drugo ustrezno dovoljenje, vendar ne daljši
od enega leta.

drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je
potreben za izpolnitev namena bivanja.

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po preteku časa lahko
podaljša, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka, vendar
največ za dve leti.

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima
veljavno potno listino, katere veljavnost mora biti najmanj tri
mesece daljša od časa, za katerega se izda dovoljenje.

(4) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka prebiva v
Republiki Sloveniji neprekinjeno 3 leta, lahko pristojni organ
ob pogojih iz prvega odstavka to izda tudi za daljši čas od
dveh let.

(3) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se ne sme izdati za
daljši čas od enega leta.

(5) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se določijo primeri, pri
katerih pri izdaji dovoljenja iz prvega odstavka ni potrebno
upoštevati kvot iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega
zakona.

(4) Tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebivajo v Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega
dovoljenja.

(6) Tujci morajo ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja iz prvega
odstavka za prvo prebivanje navesti, ali nameravajo
uveljavljati pravico do priselitve svojega zakonca in mladoletnih
neporočenih otrok, sicer ne morejo uveljavljati pravice do
združitve družine. Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo
z zakonom določene pogoje, izda dovoljenje za prvo
prebivanje kot nevezano dovoljenje, na podlagi katerega ne
morejo opravljati pridobitne dejavnosti.

(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje
za določen namen, lahko prebiva v Sloveniji samo v skladu z
namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje.
31. člen
Podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma izdaja
nadaljnjih dovoljenj

(7) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih
se lahko izda dovoljenje za prebivanje iz prvega odstavka,
tudi če tujec nima delovnega dovoljenja.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, se lahko podaljša pod
enakimi pogoji, kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja
mora tujec vložiti pred potekom roka, do katerega dovoljenje
velja, pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.

33. člen
Začasno dovoljenje za prebivanje zaradi študija

(2) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji z
določenim namenom ali nevezano dovoljenje, lahko pred
iztekom roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji za izdajo
nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom.

(1) Tujci, ki so kot študenti sprejeti na študij, izobraževanje,
specializacijo ali strokovno izpopolnjevanje v ustreznih
izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji, imajo pravico
do prebivanja v Republiki Sloveniji za čas, dokler traja študij,
izobraževanje, specializacija, strokovno izpopolnjevanje ali
praktično usposabljanje.

(3) O prošnjah iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča
upravna enota, v kateri ima tujec prijavljeno prebivališče.
(4) Če organ iz tretjega odstavka tega člena zavrne prošnjo za
podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja, mora tujec
zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve odločbe.

(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za začasno
prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializacije
oziroma strokovnega izpopolnjevanja, vendar ne dalj od
enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje, specializacija,
strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se
dovoljenje letno podaljšuje.

(5) Tujec ima zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena
pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi
odloča Ministrstvo za notranje zadeve. Pritožba ne zadrži
izvršitve.

(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega dstavka tega člena je
dokazilo:

32. člen
Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve in dela

o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo, strokovno
izpopolnjevanje, ki ga izda izobraževalna ustanova, na katero
je tujec sprejet kot študent, oziroma potrdilo pristojnega
državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodnega
ali bilateralnega sporazuma ali je dajalec štipendije oziroma
potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je
odgovorna za izvajanje določenega programa,

(1) Tujcem, ki se želijo naseliti v Republiki Sloveniji zaradi
zaposlitve in dela, opravljanja dela ali opravljanja kakšne
samostojne poklicne ali druge pridobitne dejavnosti, se lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje, če:
je izdaja dovoljenja v okviru števila (kvote) dovoljenj, ki se jih
lahko izda tujcem po drugem in tretjem odstavku 5. člena
tega zakona;
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za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve
ali opravljanja druge pridobitne dejavnosti in dokažejo, da so
dnevni delovni migranti.

o zadostnih sredstvih za preživljanje v času prebivanja v
Republiki Sloveniji in
zdravstvenem zavarovanju.

36. člen
Združitev družine in pravica do celovitosti družine

(4) Pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji imajo
tudi zakonec in mladoletni neporočeni otroci tujca iz prvega
odstavka tega člena. Zakoncem in mladoletnim otrokom se
izda dovoljenje za začasno prebivanje kot nevezano dovoljenje.

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
zaposlitve, opravljanja samostojne poklicne ali druge
pridobitne dejavnosti, študija, izobraževanja, strokovnega
izpopolnjevanja, specializacije ali ki ima v Republiki Sloveniji
status begunca, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom
prizna pravica do ohranitve ali ponovne pridobitve celovitosti
družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.

(5) Dovoljenje iz drugega odstavka se izda zgolj na podlagi dokazil
iz tretjega odstavka in veljavne potne listine.
34. člen
Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev z
detaširanimi delavci

(2) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo
zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih
otrok. Izjemoma se lahko za ožjega družinskega člana šteje
tudi drug bližnji sorodnik tujca ali druga oseba, če posebne
okoliščine govorijo v prid družinski združitvi v Republiki
Sloveniji.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi
opravljanja sezonskega dela največ za šest mesecev ali
izjemoma za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak
čas.
i

(3) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda na
prošnjo tujca iz prvega odstavka tega člena, ki mora priložiti
dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih ožjih
družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi, in o
stanovanjskih prostorih, ki ustrezajo minimalnim standardom,
določenim v Republiki Sloveniji.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda tujcu,
če so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 5. člena
tega zakona.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka se lahko izda tudi na prošnjo
delodajalca.

(4) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve oziroma ohranitve
celovitosti družine se izda družinskemu članu tujca za enako
časovno obdobje, kot je dovoljenje za prebivanje tujca, ki
uveljavlja pravico do celovitosti družine, in ga je mogoče
podaljševati skupaj z njegovim dovoljenjem.

(4) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka je potrebno
priložiti delovno dovoljenje za določeno delo oziroma dejavnost
sezonskega značaja in dokazilo o'primernem stanovanju.
(5) V primerih, ko je z Zakonom o zaposlovanju tujcev za izvajanje
tujih storitev predpisano delovno dovoljenje, se tujcu lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja v pogodbi
določenih del, ki pa ne more biti daljši od enega leta, če z
meddržavnim sporazumom ni drugače določeno.

(5) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca iz
prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje
tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost
prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj tri
leta.

(6) Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v
predpisanem roku, se dovoljenje podaljša do roka dokončanja
del na podlagi predhodno pridobljenega podaljšanja veljavnosti
delovnega dovoljenja tujcu.

37. člen
Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujci
slovenskega rodu

(7) Prošnji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena
je potrebno priložiti:

(1) Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov imajo pravico
prebivanja v Republiki Sloveniji ob pogojih in v skladu s tem
zakonom.

dokazilo o odobritvi izvajanja pogodbe z detaširanimi delavci,
ki ga izda pristojni Zavod za zaposlovanje v državi;

(2) Slovenski državljan, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno
prebivališče, lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za
prebivanje svojih ožjih družinskih članov.

potrjen spisek detaširanih delavcev s podatki na predpisanem
obrazcu, ki ga izda in potrdi pristojni Zavod za zaposlovanje
v državi;

(3) Dovoljenje za prebivanje se tujim družinskim članom
slovenskega državljana izda kot nevezano dovoljenje za tri
leta in se lahko ob pogojih, določenih s tem zakonom,
podaljšuje, dokler niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje.

dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe
napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno
zavarovan v državi, iz katere je napoten.

(4) Tujec slovenskega rodu ima pravico prebivanja v Republiki
Sloveniji, če:

35. člen
Dnevni delovni migranti

ima zadostna sredstva za preživljanje ali mu je preživljanje v
Republiki Sloveniji kako drugače zagotovljeno;

(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko namesto dovoljenja
za začasno prebivanje izda maloobmejna izkaznica.

ima stanovanje oziroma zagotovljeno primerno nastanitev;

(2) Maloobmejna izkaznica se izda osebam iz prejšnjega
odstavka tega člena za dobo dveh let, če izpolnjujejo pogoje
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38. člen
Otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji

čas, potreben za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
(4) Tujec, ki prosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, mora
na zahtevo pristojnega organa prošnji priložiti dokaze o
sredstvih, potrebnih za njegovo preživljanje, dokaze, s katerimi
izkaže svojo upravičenost do dajatev iz pokojninskega ali
drugega temu ustreznega zavarovanja, ter druge dokaze
oziroma dokumentacijo, s katero lahko dokaže upravičenost
svojih razlogov, zaradi katerih prosi za izdajo dovoljenja.

(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih življenja ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni državni organ otrokom iz prejšnjega odstavka tega
člena po treh mesecih po uradni dolžnosti izda dovoljenje za
prebivanje, ki velja oziroma se podaljšuje toliko časa, kolikor
ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi materi ali
otrokovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok
zaupan v vzgojo.

42. člen
Pristojnost organov za izdajo dovoljenj
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniiji izda
in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava
tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere
tujec prebiva.

39. člen
Dovoljenje za prebivanje zaradi naselitve

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje in dovoljenje za začasno
prebivanje iz humanitarnih razlogov izda Ministrstvo za
notranje zadeve.

(1) Pristojni organ lahko tujcu, ki se želi naseliti v Republiki
Sloveniji, po prostem preudarku izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če:
ima zadostna sredstva ali zagotovljen vir za preživljanje,

43. člen
Zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje

ima ustrezno stanovanje in

Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu ne izda, če:
je zdravstveno zavarovan.

obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo
po 9. členu tega zakona oziroma razlogi za zavrnitev izdaje
vizuma po 20. členu tega zakona;

Dovoljenje se izda za eno leto in se lahko podaljšuje.
(2) Dovoljenje za prebivanje zaradi naselitve ne dovoljuje
opravljanja pridobitne dejavnosti.

nima ustreznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi pokrivalo
vsa tveganja, ali zagotovljenih zadostnih sredstev za svoje
preživljanje oziroma mu preživljanje v državi ni kako drugače
zagotovljeno;

(3) Pristojni organ, ki odloča o izdaji dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena, ni dolžan navesti razlogov, zaradi katerih zavrne
izdajo dovoljenja.

bi prebivanje tujca lahko ogrozilo javni red in mir in varnost
države;

40. člen
Dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih
razlogov

nima zagotovljenega primernega stanovanja;
obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti
dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republiko Slovenijo;

Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi
načeli ali običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi katerega je
upravičeno njegovo bivanje v Republiki Sloveniji, lahko pristojni
organ izda dovoljenje za začasno prebivanje, in sicer za čas, za
katerega je njegovo prebivanje v državi neobhodno potrebno,
vendar ne daljši od enega leta.

obstajajo razlogi za odpoved prebivanja;
ne obstajajo utemeljeni razlogi, zaradi katerih bi bilo v skladu
z zakonom ali mednarodnim aktom potrebno prebivanje v
Republiki Sloveniji.

41. člen
Dovoljenje za stalno prebivanje

44. člen
Razveljavitev dovoljenja za prebivanje

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki osem
let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje in ni razlogov za njegovo
zavrnitev iz 43. člena tega zakona ter izpolnjuje druge pogoje,
določene z zakonom.

(1) Dovoljenje za prebivanje lahko organ, ki ga je izdal, razveljavi,
če:
se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja;

(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu,'ali tujcu, katerega prebivanje v
Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, ter ožjim družinskim
članom slovenskih državljanov ali tujcev, ki imajo v Sloveniji
dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahko
izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom roka iz
prejšnjega odstavka.

naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja;
je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine,
ki so pomembne za izdajo dovoljenja.

(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je bil v
zadnjih treh letih obsojen na kazen zapora več kot eno leto.
Čas, ki ga je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v
poročevalec, št. 18
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V. POGLAVJE: ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED
PREBIVANJA

(2) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni organ
odločbo, zoper katero se lahko tujec pritoži na Ministrstvo za
notranje zadeve v osmih dneh po njeni vročitvi. Pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe.

47. člen
Nezakonito prebivanje
(1) Tujec, ki v Republiki Sloveniji nezakonito prebiva, mora državo
zapustiti nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil postavljen.

45. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje

(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, če:

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če:
preteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;

-

je nedovoljeno vstopil (11. člen zakona);

je tujcu odpovedano prebivanje;

-

je tujcu izrečena kazen izgona tujca iz države ali varstveni
ukrep odstranitve tujca iz države;

mu je bil razveljavljen vizum ali je pretekel rok, za katerega je
bil izdan;

-

nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo ali
bilo razveljavljeno;

se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izjave o
odreku dovoljenja za začasno prebivanje;

mu je bilo odpovedano prebivanje.

tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije.

(3) Tujca, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v skladu s
prvim odstavkom tega člena, se iz države prisilno odstrani v
skladu z zakonom.

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:
je dovoljenje razveljavljeno;

(4) Tujcu, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja
za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja, sme ostati
v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o čemer se mu
izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do odločitve o prošnji.

je tujcu odpovedano prebivanje;
je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države;

(5) Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo,
mora organ, ki izda odločbo, upoštevati čas, v katerem tujec
lahko to stori, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od treh
mesecev.

se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izajve o
odreku dovoljenja za stalno prebivanje;
tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;

48. člen
Odpoved prebivanja

se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o tem
ne obvesti organa, ki mu je izdal dovoljenje.

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, se lahko prebivanje odpove:

46. člen
Način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za
prebivanje

če je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;

(1) Pristojni organ, ki izda tujcu dovoljenje za prebivanje, to
dovoljenje na razviden način vnese v tujčevo potno listino kot
nalepko ali izda kot posebno listino.

-

(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati podatke o:

če obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko ogrožal varnost
države, javno varnost ali mir.

(2) Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko
razen iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku, prebivanje
odpove, če:

vrsti dovoljenja,

prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je bilo
dovoljenje izdano;

namenu, zaradi katerega se izda,
roku veljavnosti,

ogroža javni red in mir;
dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja, in
zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
osebne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje.
je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno kazen,
daljšo od treh mesecev;

(3) Pristojni organ v potni listini na razviden način označi
razveljavitev oziroma prenehanje dovoljenja za prebivanje.

ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje za
čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako drugače
zagotovljeno.

(4) Minister za notranje zadeve predpiše vsebino, obliko in način
izdaje dovoljenja za prebivanje in način in označitev
razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje.
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49. člen
Odločba o odpovedi prebivanja

(2) Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja tujcev iz prejšnejga
odstavka ne velja za tujce, za katere obstajajo utemeljeni
razlogi, da bi lahko ogrožali varnost države, ali ki so bili s
pravnomočno sodbo obsojeni zaradi posebno hudega
kaznivega dejanja ter zaradi tega pomenijo nevarnost za
Republiko Slovenijo.

(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz prvega odstavka 48. člena
izda ministrstvo za notranje zadeve, odločbo o odpovedi iz
drugega odstavka 48. člena pa upravna enota, na območju
katere tujec prebiva.
(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iž prejšnjega odstavka se
določi tudi rok, v katerem mora tujec zapustiti Republiko
Slovenijo, in koliko časa mu je prepovedan ponovni vstop v
državo, pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega leta in
ne daljši od pet let.

52. člen
Dovolitev zadrževanja
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki mu je
bil določen rok za zapustitev države, oziroma tujcu, ki se ga
mora prisilno odstraniti, da začasno ostane v Republiki
Sloveniji.

(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega odstavka
upošteva dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne,
družinske, gospodarske in druge vezi, ki ga vežejo na
Slovenijo, in posledice, ki bi jih odpoved prebivanja povzročila
tujcu ali njegovi družini.

(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli:
če bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51. členom tega
zakona,

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka se tujec lahko pritoži v
roku treh dni.

če odstranitev ni možna ali so podani pogoji za zadrževanje
v Republiki Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali
mednarodnega sporazuma.

(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan prihod v državo,
organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja, upošteva vrsto
in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v Sloveniji
nezaželeno.

(3) Dovoljenje za zadrževanje izda pristojni organ na prošnjo
tujca ali po uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev; dovoljenje
se lahko znova podaljša, dokler trajajo razlogi iz prejšnjega
odstavka.

(6) Odločba o odpovedi prebivanja se vidno označi v potni listini
tujca. Način označitve predpiše minister za notranje zadeve.

(4) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.

VI. POGLAVJE: PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA

(5) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja
ne preneha in se ne spremeni.

50. člen
Prisilna odstranitev tujca

53. člen
Prenehanje dovolitve zadrževanja

(1) Tujca, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v skladu s
prvim odstavkom 47. člena tega zakona, se iz države prisilno
odstrani.

Dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji preneha veljati:

(2) Tujca, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz
države ali varstveni ukrep odstranitve tujca iz države, se iz
države prisilno odstrani.

z odhodom tujca iz Republike Slovenije;

(3) Tujec se lahko prisilno odstrani iz države samo, če je odločba,
na podlagi katere je dolžan zapustiti državo, izvršljiva.

če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
na podlagi mednarodnega sporazuma.

ko preteče rok, za katerega je bilo zadrževanje dovoljeno;

(4) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno odstraniti iz
države, policija privede do državne meje in ga napoti čez
mejo.

54. člen
Preklic dovolitve zadrževanja

(5) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo tudi tujca,
ki se ga vrača na podlagi mednarodnega sporazuma.

Dovolitev zadrževanja se lahko prekliče takoj, ko prenehajo
razlogi, ki prepovedujejo prisilno odstranitev, ne glede na čas, za
katerega je bilo tujcu zadrževanje dovoljeno.

51. člen
Prepoved prisilne odstranitve tujca

55. člen
Pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje

(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v državo, kjer bi bilo
njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali
političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bil lahko
izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu
ravnanju ali kazni, ni dovoljena.
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Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu z
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
osnovne oskrbe in pravne pomoči.
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odstavka tudi pred potekom šestih mesecev, če iz objektivnih
razlogov v tem času realno ni mogoče pričakovati tujčeve
odstranitve iz države.

56. člen
Omejitev gibanja tujcev, ki mora zapustiti državo
(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga iz
kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija
do njegove odstranitve iz države, a ne dalj kot za šest
mesecev, nastanitev v Centru za odstranjevanje Ministrstva
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: Center), kjer veljajo
posebna pravila bivanja in gibanja.

59. čien
Milejši ukrepi
(1) Policija lahko kadarkoli nadomesti obvezno nastanitev tujca v
Centru z milejšimi ukrepi, če meni, da lahko tudi tako uresniči
svoj namen.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primerih, ko
ni znana istovetnost tujca.

(2) Policija lahko na podlagi prejšnjega odstavka tujcu dovoli
bivanje izven Centra, pri čemer mu lahko tudi določi kraj
bivanja.

(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi njegovih
posebnih osebnostnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti
v Centru, se v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na
stroške Centra nastani v socialnovarstvenem zavodu ali
zagotovi drugo ustrezno institucionalno varstvo.

(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko policija tujcu
omeji gibanje samo na kraj prebivanja in mu določi obveznost
rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Pogoje in postopek za ukrepe iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister za notranje zadeve.

57. člen
Strožji policijski nadzor
(1) Zoper tujca, ki mu ni bil dovoljen vstop v državo ali mu je bila
izrečena stranska kazen izgona tujca iz države oziroma
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države ali katerega
istovetnost ni ugotovljena, se lahko v Centru odredi bivanje
pod strožjim policijskim nadzorom.

60. člen
Ukrepi glede mladoletnikov
(1) Mladoletnega tujca, ki je prišel v Republiko Slovenijo na
nedovoljen način brez spremstva staršev ali drugih zakonitih
zastopnikov oziroma je po prihodu v Slovenijo ostal brez
takšnega spremstva in ga organ, ki ga je prijel, ne more takoj
vrniti v državo, iz katere je prišel, oziroma izročiti
predstavnikom države, katere državljan je, policija začasno
nastani v Centru v posebnem oddelku za mladoletnike in o
tem obvesti Center za socialno delo.

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom lahko odredi policija,
če obstaja sum, da se skuša tujec ukrepu izogniti, in sicer za
čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne
več kot za šest mesecev.
(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na
prostore Centra.

(2) Mladoletnik iz prejšnjega odstavka se ne sme vrniti v matično
državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, dokler
mu tam ni zagotovljen primeren sprejem; v nobenem primeru
pa se mladoletnike brez spremstva ne sme vračati v nasprotju
z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, Konvencijo proti mučenju ter drugemu
nečloveškemu oziroma ponižajočemu ravnanju ali kaznim ali
Konvencijo o otrokovih pravicah.

58. člen
Postopek v zvezi z omejitvijo gibanja
(1) Nastanitev tujca v Center in odreditev bivanja pod strožjim
policijskim nadzorom policija odredi s sklepom, zoper
katerega se lahko tujec pritoži ministru za notranje zadeve v
roku osem dni od pršema pisnega odpravka sklepa.

(3) Mladoletnega tujca policija praviloma nastani v Centru skupaj
s starši oz. zakonitim zastopnikom, razen če oceni, da je zanj
ustreznejše drugače.

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
i
(3) O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odločitev o
pritožbi je dopusten upravni spor.

(4) Strožji policijski nadzor se za mladoletnike, mlajše od 16 let,
lahko odredi le izjemoma, in to le skupaj s starši ali skupaj z
enim izmed njih.

(4) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku šestih mesecev
ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija:

61. člen
Prenehanje nastanitve v Centru

nastanitev v Centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim
nadzorom podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je realno
pričakovati, da bo mogoče tujca v tem času odstraniti, zlasti
še, če je postopek za ugotavljanje istovetnosti še v teku ali če
je v teku pridobivanje dokumentov za tujčevo odstranitev, ali
če podaljšanje terjajo varnostni razlogi;

(1) Nastanitev tujca v Centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo
oziroma ko je dosežen njen namen.
(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu
zadrževanje v Republiki Sloveniji, določi, da odreditev
nastanitve tujca v Centru preneha veljati in mu določi kraj
prebivanja v skladu s tem zakonom.

tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven Centra, pri
čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven Centra,
sicer se ga lahko ponovno nastani v Center.

(3) Nastanitev v Centru se lahko odpravi tudi na prošnjo tujca,
če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe po
tem zakonu.

(5) Policija lahko ukrepa skladno z drugo alineo prejšnjega
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62. člen
Stroški prisilne odstranitve

66. člen
Sodelovanje med organi

(1) Tujec, ki ima lastna sredstva, je dolžan vrniti stroške nastanitve
v Centru ter druge stroške, ki nastanejo ob njegovi prisilni
odstranitvi.

(1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
morajo v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop,
prebivanje, izstop tujcev ter druge zadeve in vprašanja v
zvezi s tujci, sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem
zakonu.

(2) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prejšnjega odstavka
plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

(2) Tujca, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali
postopek za prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države
samo v soglasju z organom, ki je uvedel postopek zoper
tujca.

VII. POGLAVJE: POSTOPEK IN ORGANI

67. člen
Obveznosti tujca v postopku

63. člen
Uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku

(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi organi
in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov
ter predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko
pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih
organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v
katerem mora predložiti zahtevane listine, potrdila oz. druge
dokaze, sicer jih ni dolžan upoštevati.

V postopkih po tem zakonu se uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.
64. člen
Organi
(1) V tujini so za zadeve v zvezi z vizumi in drugimi zadevami
tujcev pristojna diplomatsko-konzularna predstavništva
Republike Slovenije, ki jih pooblasti Ministrstvo za zunanje
zadeve.

(2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali
prošnjo tujca in ga ni mogoče končati brez njegovega
sodelovanja, se njegov molk šteje za umik zahteve, če kljub
opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi
nobenega dejanja za nadaljevanje oz. dokončanja postopka
oziroma če se iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več
zainteresiran za nadaljevanje postopka.

(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem
tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne
enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava prebivati,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev
tujca na meji, izdajo vizuma na meji, prisilno odstranitev tujca
in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v
državi, ki jih določa zakon.

68. člen
Izvršljivost odločb
(1) Pritožba zoper odločbo, s katero se zavrne prošnja za
podaljšanje dovoljenja za prebivanje, zoper odločbo o
odpovedi prebivanja, zoper odločbo o nastanitvi v Centru,
zoper odločbo o strožjem policijskem nadzoru, zoper odločbo
o zavrnitvi prošnje za dovoljenje za začasno zadrževanje v
Republiki Sloveniji, ne zadrži izvršbe.

(4) Ministrstvo za notranje zadeve odloča in sprejema ukrepe v
zvezi s tujci na prvi stopnji, kadar je tako določeno z zakonom.
65. člen
Pritožba in postopek na drugi stopnji

(2) Tožba zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, izdano
na prvi stopnji, ne zadrži izvršbe.

(1)0 pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi stopnji
izdali organi iz drugega in tretjega odstavka 64. člena, odloča
Ministrstvo za notranje zadeve.

69. člen
Odločanje

(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje ali razveljavitev vizumov ni
dovoljena. Pristojni organ zavrnitve izdaje ni dolžan obrazložiti.

Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev in okoliščin,
znanih v Republiki Sloveniji, če je v posameznem primeru
potrebno, pa lahko tudi na podlagi podatkov in dejstev organov
Republike Slovenije v tujini.

(3) Pritožba zoper odločbe in ukrepe, ki jih je izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve na prvi stopnji, je dovoljena samo tedaj,
kadar tako določa ta zakon.
(4) Pritožba zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih, če tujec uveljavlja
svojo pravico do izdaje dovoljenja po 33., 36. in 37. členu tega
zakona. V primerih, ko zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za
prvo prebivanje pritožba ni dovoljena, pristojni organ zavrnitve
ni dolžan obrazložiti.

70. člen
Dolžnost obveščanja
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez odlašanja
obvestiti pristojni organ o tujcu, ki nezakonito prebiva v
Republiki Sloveniji ali za katerega je podan razlog za odpoved
prebivanja.

(5) Zoper odločbo, s katero se zavrne prošnja tujca za dovolitev
začasnega zadrževanja v Republiki Sloveniji, ni pritožbe.
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(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek ali postopek
za prekrške zoper tujca, ali organ, ki je podal predlog za
uvedbo takšnega postopka, mora brez odlašanja obvestiti
pristojni organ za tujce.
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je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva;

VIII. POGLAVJE: ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH
PODATKOVTER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI
TUJCA
71. člen
Zbiranje osebnih podatkov
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko zaradi
izvajanja tega in drugih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih
predpisov v zvezi s tujci zbirajo osebne podatke od prizadetih
tujcev.

-

je skušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno oziroma
tujo potno listino in

-

obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.
74. člen
Osebno ime

(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike Slovenije
uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje države,
če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni drugače določeno.

(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko zbirajo osebne podatke
o tujcih tudi brez sodelovanja prizadetega tujca pri drugih
organih in organizacijah ter pri tujih organih:

(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične knjige, ni
identično z osebnim imenom, vpisanim v potni listini tujca, se
v uradnih evidencah, ki se vodijo v Republiki Sloveniji, vpiše
osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca.

če je to v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje
soglasje;
če je to z zakonom ali drugim na zakonu temelječem predpisu
dovoljeno;

75. člen
Izkazovanje istovetnosti tujca

ali če je to potrebno za preverjanje podatkov prizadetega
tujca.

(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino, osebno
izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno
listino za tujca, z osebno izkaznico za tujca, z maloobmejno
izkaznico ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ,
v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti
njegovo istovetnost.

(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
ki se nanašajo na tujce iz prvega odstavka, so dolžni te
podatke posredovati pristojnim organom na njihovo zahtevo.
(4) Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov iz prvega, drugega
in tretjega odstavka mora biti v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90).

(2) Na zahtevo policista mora tujec izkazati svojo istovetnost na
način, določen v prejšnjem odstavku.

72. člen
Pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki

(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s
katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v Republiki
Sloveniji.

Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na
podlagi zakona in drugih predpisov, ima pravico, da preveri osebne
podatke, vnesene na dovoljenje za prebivanje ali vizum, in pravico
zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če je to potrebno.

(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne sme
posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.
(5) Potno oziroma drugo listino tujca iz prvega in tretjega odstavka
tega člena lahko začasno zadrži samo policist oziroma
pooblaščena uradna oseba pristojnega organa, če:

73. člen
Ugotavljanje istovetnosti tujca

obstaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, oziroma prekrška,

Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost,
če;
-

je v Centru;
mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji ali
izrečena prepoved vstopa v državo;

(6) O zadržanju listine se tujcu izda potrdilo.

obstaja sum, da zanj pod drugim imenom še vedno velja
prepoved vstopa v Republiko Slovenijo;

(7) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne listine
oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena mora
tujec prijaviti policiji takoj oziroma najkasneje v 24 urah, ko je
to ugotovil. Policija izda tujcu o tem potrdilo.

se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina za
tujca;

(8) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oz. drugo listino, ki jo je
izdal pristojni organ Republike Slovenije, mora to takoj naznaniti
najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini.

svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati;
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je to potrebno zaradi zagotovitve navzočnosti tujca v
postopku.
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če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske zveze
ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki stalno
prebivajo v Republiki Sloveniji in to zahteva pristojni organ;

IX. POGLAVJE: POTNE IN DRUGE LISTINETER
DOVOLJENJA
76. člen
Izdaja potnih in drugih listin

če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni organ.

(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, se
lahko izda potni list za tujca:

(2) Tujcu se potni list za tujca odvzame:

če je oseba brez državljanstva;

če se naknadno ugotovijo ali nastanejo razlogi iz prejšnjega
odstavka;

če nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine svoje
matične države.

če v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;

(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu, ki nima
veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.

če je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.
(3) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero se
tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.

(3) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri
pristojnem organu. Vlogo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let,
in tudi tujec, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.

(4) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo
Republike Slovenije ali če pridobi potni list države, katere
državljan je oziroma katere državljan postane, ali če preneha
oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.

77. člen
Potne listine za mladoletnike
(1) Tujec, ki še ni dopolnil 18 let, dobi svojo potno listino, lahko pa
je vpisan v potni list svojega zakonitega zastopnika.

80. člen
Osebna izkaznica za tujca

(2) Za izdajo potne listine za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma
tujca, ki ni poslovno sposoben, zaprosi njegov zakoniti
zastopnik.

(1) Osebna izkaznica za tujca se izda tujcu, ki ima dovoljenje za
stalno prebivanje v Sloveniji in je dopolnil 18 let. Za izdajo
osebne izkaznice mora tujec zaprositi v 30 dneh od pridobitve
dovoljenja za stalno prebivanje.

78. člen
Veljavnost potnih listin za tujce

(2) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje
za začasno prebivanje, če to zahteva, ali v skladu s četrtim
odstavkom 29. člena tega zakona.

(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh let,
razen če:
-

(3) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje
za prebivanje, ki je dopolnil 18 let starosti, če to zahteva.
Tujcu, mlajšemu od 15 let, se lahko izda osebna izkaznica z
veljavnostjo največ 5 let.

tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti ali
če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten tudi
krajši čas veljavnosti.

(4) Osebna izkaznica za tujca, ki ima dovoljenje za stalno
prebivanje, se izda z veljavnostjo 10 let, za tujca, ki ima
dovoljenje za začasno prebivanje, pa z veljavnostjo, ki jo ima
dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne več kot za eno
leto.

(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda pristojni organ v državi,
za tujca, ki je v tujini, pa pooblaščeno diplomatsko-konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini.
(3) Potni list za tujca velja za vse države, razen državo, katere
državljan je tujec. Potni list za tujca se lahko izda tudi z
veljavnostjo samo za določene države.

(5) Osebna izkaznica za tujca se odvzame, če:
predčasno preneha dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji;

(4) V potni list tujca se lahko vpiše oseba, ki še ni dopolnila 15 let
starosti; če je takšna oseba stara več kot 5 let, mora biti v
potnem listu tudi njena fotografija.

mu je odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji;
mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali
varnostni ukrep prisilne odstranitve tujca iz države;

79. člen
Zavrnitev izdaje potnega lista za tujce in njegov
odvzem

če v njej manjka fotografija ali če ni mogoče več ugotoviti
tujčeve istovetnosti;

(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu:

če je ponarejena, nepopolna, poškodovana ali je iz drugih
razlogov postala neuporabna.

zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva
pristojno sodišče;
ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler kazni
ne prestane;
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(2) Začasno prebivališče mora tujec prijaviti v roku treh dni po
prihodu v kraj prebivanja oziroma po spremembi naslova
stanovanja, odjaviti pa ga mora, preden ga zapusti. Če prijava
v navedenem roku ni možna pri pristojnem organu (če organ
ne dela), je tujec dolžan začasno prebivališče prijaviti v istem
roku na policiji.

(6) Tujec mora osebno izkaznico za tujca vrniti pristojnemu
organu:
če pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali
če se izseli z območja Republike Slovenije.
81. člen
Izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji

(3) Stalno prebivališče in spremembo naslova mora tujec prijaviti
pristojnemu organu najkasneje v osmih dneh po naselitvi,
odjaviti pa ga mora, preden ga zapusti.

Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, se izda izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki
Sloveniji.

84. člen
Prijava in odjava tujca
(1) Prijava in odjava prebivališča tujca poteka na način in pod
pogoji, ki ga določajo predpisi, ki veljajo za prijavo in odjavo
prebivališča državljanov Republike Slovenije, razen če ni s
tem zakonom drugače določeno.

X. POGLAVJE: INTEGRACIJA TUJCEV
82. člen
Pomoč pri integraciji tujcev

(2) Zdravstvene ustanove, ki sprejmejo tujca na zdravljenje, ga
morajo prijaviti pristojnemu organu v 24 urah po sprejemu.

(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki
imajo v Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno,
gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. Pri tem zlasti:

XII. POGLAVJE: EVIDENCE

organizira tečaje slovenskega jezika za tujce;
85. člen
Vrste evidenc

organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje'in
poklicno izpopoljevanje tujcev;

(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju in gibanju tujcev ter o
listinah, ki so jim bile izdane, se vodijo evidence o:

zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo
vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic
in dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v družbi;

dovoljenjih za začasno prebivanje,
dovoljenjih za stalno prebivanje,

seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo;

tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem,

organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za
spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.

tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem,
vizumih,

(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja sodelujejo
zlasti:

potnih listih za tujce,

s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije;

osebnih izkaznicah za tujce in izkaznicah o dovolitvi
zadrževanja,

z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije in
integracije tujcev.

tujcih, nastanjenih v Centru,
izrečenih kaznih izgona tujca iz države,

(3) Državni in drugi organi, organizacije in združenja z vsem
svojim delova njem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.

varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države,
izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcu,
zadržkih za izdajo potnega lista tujcu,

XI. POGLAVJE: PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA

tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor,
tujcih, ki jim je določeno bivanje izven Centra,

83. člen
Prijava in odjava prebivališča tujca

tujcih, ki jim je bit zavrnjen vstop v državo, in

(1) Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
mora pristojnemu organu prijaviti svoje stalno ali začasno
prebivališče.
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(2) Ministrstvo za notranje zadeve vodi evidence iz 2., 8., 9., 10.,
13., 14. in 16. alinee prvega odstavka tega člena ter evidenco
iz 11. alinee prvega odstavka tega člena, kadar je tujcu
odpovedano stalno prebivanje, pri svojem delu pa lahko
uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

16. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na podlagi
katere je prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje ter
njeno veljavnost;
17. datum vložitve zahtevka.

(3) Pristojni organ vodi evidence iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 12. alinee
prvega odstavka tega člena ter evidenco iz 11. alinee prvega
odstavka tega člena, kadar je tujcu odpovedano prebivanje
po 48. členu zakona, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi
ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

(2) Pristojni organ vodi podatke iz prejšnjega odstavka v evidenci
iz 1. oziroma 2. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona.
V evidenci o dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni organ tudi
podatek o številki in datumu izdaje ter dokončnosti odločbe in
veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje ter podatek o
prenehanju dovoljenja za prebivanje.

(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo,
vodi evidenco iz 5. in 15. alinee prvega odstavka tega člena,
pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence iz
prvega odstavka tega člena.

87. člen
Podatki ob prijavi in odjavi

(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev, vodi evidence iz 5. in 6. alinee prvega
odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi
ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.

Tujec je dolžan ob prijavi, odjavi ali spremembi začasnega ali
stalnega prebivališča (evidenci iz 3. oziroma 4. alinee prvega
odstavka 85. člena zakona) dati pristojnemu organu podatke iz
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7„ 8., 9., 10., 11., 15. in 16. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona ter podatke o izdanem dovoljenju
za prebivanje.V evidenci se vodi tudi podatek o datumu prijave in
odjave prebivališča. V primeru odjave prebivališča je tujec dolžan
dati podatek o tem, ali zapušča Republiko Slovenijo.

(6) Organi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
morajo podatke iz 87., 90., 91., 92., 93., 94. in 95. člena tega
zakona posredovati ministrstvu, ki vodi centralne evidence.
Organ, ki ima računalniško opremo povezano z računalnikom
ministrstva, dolžnost posredovanja izvaja tako, da vodi
podatke na računalniku ministrstva.

88. člen
Podatki za izdajo vizuma
(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5„ 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 16. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona in podatke o vrsti
vizuma, za katerega prosi, čas, za katerega naj velja vizum,
ter razlog, zaradi katerega prosi za vizum.

86. člen
Podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali
stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje podatke:

(2) V evidenci vizumov vodi organ podatke o vrsti vizuma, številki
in datumu izdaje odločbe oziroma veljavnosti in datumu izdaje
ter o razveljavitvi vizuma.

1. EMŠT, če mu je določena;
2. priimek in ime;
3. dekliški priimek;

89. člen
Podatki za potni list tujca

4. spol;

(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca (evidenca
iz 6. alinee prvega odstavka 86. člena zakona) pristojnemu
organu oziroma organu Republike Slovenije v tujini, ki je
pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, posredovati
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona ter priložiti dve fotografiji
predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo tujca.

5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
6. rojstni kraj (država, kraj);
7. državljanstvo;
8. zakonski stan;

(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke o številki
in datumu izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista, registrski
in serijski številki potnega lista, veljavnosti in datumu izdaje
potnega lista ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih
potnih listih.

9. poklic;
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v
Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);

90. člen
Podatki za osebno izkaznico tujca

12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;

(1) Tujec mora v vlogi za izdajo osebne izkaznice za tujca
(evidenca iz 7. alinee prvega odstavka 86. člena tega zakona)
pristojnemu organu dati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter
priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo
podobo tuca.

13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. dokazilo o zagotovljenem (primernem) stanovanju;
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(2) V evidenci osebnih izkaznic za tujca vodi organ podatke o
številki in datumu izdaje odločbe oziroma registrski in serijski
številki osebne izkaznice, veljavnosti, datumu izdaje in
podaljšanja osebne izkaznice za tujca ter podatke o ukradenih
oziroma pogrešanih osebnih izkaznic.

(3) Podatki iz evidenc o izrečenih kaznih izgona tujca iz države,
varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države, o odpovedih
prebivanja in prisilno odstranjenih tujcih se hranijo še pet let
po izteku roka, za katerega je bila izrečena kazen ali ukrep,
oziroma po odstranitvi tujca iz Republike Slovenije.

91. člen
Podatki v evidencah

94. člen
Uporaba podatkov iz evidenc

(1) Evidence: o izrečenih kaznih izgona tujca iz države (evidenca
iz 9. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona), o
varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države (evidenca iz
10. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) in o ukrepih
odpovedi prebivanja tujcu (evidenca iz 11. alinee prvega
odstavka 85. člena tega zakona) vsebujejo podatke iz 1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka 86.
člena tega zakona, čas trajanja izrečenega ukrepa, organ, ki
je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje in pravnomočnosti
odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar gre za odpoved
prebivanja.

(1) Osebne podatke iz evidenc iz 85. člena tega zakona se lahko
uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih nalog.
(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih oseb,
podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti jim
morajo organi, pristojni za vodenje evidenc, dati podatke iz
evidence iz 85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe
upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika,
na katerega se ti podatki nanašajo.
(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ne smejo
posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in jih smejo
uporabljati samo za namene, za katere so jih dobili

(2) V evidenci so vsebovani tudi podatki o roku, v katerem mora
tujec zapustiti državo.
(3) Evidenca o prisilno odstranjenih tujcih (evidenca iz 8. alinee
prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje podatke iz
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, razlog, datum in državo odstranitve.

XIII. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE
95. člen
Kazenske določbe

(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (evidenca
iz 12. alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje
podatke iz 1„ 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in 16. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona ter podatke o vrsti zadržka,
o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in zakonski podlagi.

Z denarno kaznijo 200.000 do 1.000.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
(1) če ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku tujca, ki
ga sprejme na prenočevanje, ali tujca, ki ga je sprejela na
zdravljenje;

(5) Evidenca iz 15. alinee 85. člena tega zakona vsebuje podatke
iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 16. točke prvega odstavka 86. člena
tega zakona, razloge in datum ter uro zavrnitve ter organ
• mejne kontrole, ki je zavrnil vstop tujca.

(2) če ne vodi evidence (knjige tujcev) ali je ne vodi pravilno ali je
ne hrani dve leti;

92. člen
Podatki ob prijavi tujca

(3) če ne omogoči policistu vpogleda v evidenco (knjigo tujcev).

Tujec je ob prijavi po 83. členu tega zakona dolžan dati subjektom
iz 83. člena tega zakona oziroma policiji podatke iz 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 9., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega
zakona, v primeru, da potnega lista nima, pa številko osebne
izkaznice in številko dovoljenja za vstop, če mu je bilo izdano, ter
sporočiti čas nastanitve.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
96. člen
Z denarno kaznijo 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki sprejme tujca na prenočevanje proti plačilu:

93. člen
Temeljni podatki iz evidenc

(1) če ga ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku;

(1) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za začasno prebivanje
oziroma o izdanih vizumih se hranijo dve leti po poteku
veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma in se nato arhivirajo.
Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim začasnim
prebivališčem se hranijo dve leti po odjavi oziroma poteku
prijave začasnega prebivališča in se nato arhivirajo.

(2) če ne vodi evidence (knjige tujcev) ali je ne vodi pravilno ali je
ne hrani dve leti;
(3) če ne omogoči policistu vpogleda v evidenco (knjigo tujcev).

(2) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje
in tisti podatki, ki so po tretjem odstavku 86. člena tega zakona
vezani na dovoljenje za stalno prebivanje, se hranijo 50 let od
prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje, nato se arhivirajo.
Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem
se hranijo 50 let po odjavi oziroma poteku prijave stalnega
prebivališča, nato se arhivirajo.
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Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
tujec, če:
(1) nima veljavne potne listine (7. člen);
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(2) nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen);

XIV. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
I.

(3) ostane v Republiki Sloveniji dalj časa, kot je to dovoljeno
(drugi odstavek 12. člena);

101. člen
Posebne določbe za državljane držav članic
Evropske unije

(4) ne zapusti države v roku, za katerega mu je prebivanje
dovoljeno (13. člen);

(1) Z dnem vstopa Republike Slovenije kot polnopravne članice
v Evropsko unijo določbe tega zakona prenehajo veljati za
državljane držav članic Evropske unije, razen če so za njih
ugodnejše.

(5) uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (74. člen);
(6) ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oz. druge
listine (sedmi odstavek 75. člena);

(2) Republika Slovenija s tem dnem prične v celoti izvajati vse
predpise Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in
prebivanja državljanov držav članic Evropske unije v Republiki
Sloveniji.

(7) posodi svojo potno oz. drugo listino drugi osebi ali uporabi tuje
listine kot svoje (četrti odstavek 75. člena).
98. člen

(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se državljanom držav članic
Evropske unije zagotavlja pravica prostega vstopa in
prebivanja v Republiki Sloveniji.

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se takoj na kraju prekrška kaznuje
tujec, če:

(4) Državljani iz prejšnjega odstavka, ki nimajo zadostnih lastnih
sredstev za svoje preživljanje ali zdravstvenega zavarovanja,
ki pokriva vsa tveganja, imajo pravico do prebivanja le, če
lahko pristojnemu organu:

(1) vstopi ali zapusti državo v nasprotju s 16. členom zakona;
(2) nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen
(četrti odstavek 22. člena);
(3) na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim dokazuje
zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 75.
člena);

predložijo izjavo svojega delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o
delovnem razmerju ali
dokažejo, da opravljajo samostojno pridobitno dejavnost ali

(4) na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena);

dokažejo, da imajo v šestmesečnem obdobju po vstopu v
državo utemeljen izgled za začetek opravljanja samostojne
pridobitne dejavnosti ali

99. člen

dokažejo, da jim je kot ožjemu družinskemu članu državljana
države članice Evropske unije zagotovljeno preživljanje.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.0000 SIT se kaznuje za
prekršek tujec, če:

(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko prebivanje
v Republiki Sloveniji zavrne le, če:

(1) nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen);
(2) prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za
katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (šesti
odstavek 30. člena);

predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za
varnost države ali
če predstavljajo finančno breme za državo.

(3) nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47.člen).
100. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki omogoči ali pomaga tujcu, da nedovoljeno
vstopi ali nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji ali prebiva v
državi v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano
dovoljenje za prebivanje.
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II.

106. člen

Druge določbe

Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po prejšnjem
zakonu, ostanejo v veljavi.

102. člen

107. člen

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona
sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrtega odstavka
7. člena, tretjega odstavka 14. člena in šestega odstavka 15.
člena, drugega odstavka 17. člena, petega odstavka 32. člena in
sedmega odstavka 32. člena tega zakona.

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej
uporabljajo dosedanji predpisi, izdani na podlagi zakona o tujcih
(Ur. list RS, št. 1/91), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
108. člen

103. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce (Uradni list RS, št.
27/92), Urad za priseljevanje in begunce pa preneha z delom.

Minister za notranje zadeve izda v enem letu po uveljavitvi tega
zakona predpise za njegovo izvrševanje iz drugega in tretjega
odstavka 9. člena, petega odstavka 19. člena, tretjega odstavka
20. člena, tretjega odstavka 21. člena, četrtega odstavka 22. člena,
tretjega odstavka, 29. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega
odstavka 49. člena, šestega odstavka 59. člena.

Naloge Urada, določene z odlokom, prevzame Ministrstvo za
notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve prevzame tudi
delavce Urada, prostore in materialna ter finančna sredstva Urada.

Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve ali Ministrstva za zunanje zadeve,
izda predpise v soglasju z Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve oz. Ministrstvom za zunanje zadeve.

109. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha z delom Prehodni dom
za tujce. Naloge Prehodnega doma za izvrševanje tega zakona
prevzame Center za odstranjevanje Ministrstva za notranje
zadeve.

Minister za notranje zadeve v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona predpiše:
obrazce za listine, ki se izdajajo po tem zakonu,

110. člen

postopek in način izdaje posameznih listin,

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede vprašanj, ki jih
ureja, z njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi podlagi izdani
predpisi.

ceno za posamezne obrazce.
104. člen

111. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o tujcih
(Ur. I. RS, št. 1/91).

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

105. člen
Postopki, ki so se začeli po določbah Zakona o tujcih iz prejšnjega
člena, se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za prizadete
ugodnejše.
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OBRAZLOŽITEV IN POGLAVITNE REŠITVE

zakona o tujcih v primerjavi s sedanjo ureditvijo in ki se razumljivo
odraža praktično v vseh poglavjih in vseh določbah zakona, je
posebej razvidna prav iz tretjega in četrtega poglavja
predloženega zakona - to sta poglavji, ki urejata vizume in
prebivanje tujcev v državi. V teh poglavjih predlog na razviden in
konsistenten način razlikuje med vstopnimi in bivalnimi naslovi.

Predlog zakona vsebuje štirinajst poglavij, in sicer:
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

II.

VSTOP TUJCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO

III.

VIZUMI

IV.

PREBIVANJE TUJCEV

V.

ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA

VI.

PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA

VII.

POSTOPEK IN ORGANI

V tretjem poglavju so urejena vprašanja v zvezi z vizumi - to je
vstopnimi naslovi, ki tujcu dovoljujejo le vstop in kratkotrajno bivanje
v Sloveniji. V načelu je na podlagi vizuma možno največ 90 dnevno
bivanje v obdobju šestih mesecev v Sloveniji. Zakon loči in
opredeljuje vizum za enkratni oz. večkratni vstop (seveda z
omenjenim omejenim bivanjem in tudi časovno omejeno
veljavnostjo vizuma), tranzitni vizum, letališki tranzitni vizum in
skupinski vizum.

VIII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER
IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA
IX.

POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA

X.

INTEGRACIJA TUJCEV

XI.

PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA

XII.

EVIDENCE

XIII.

KAZENSKE DOLOČBE

XIV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za vsakega od navedenih vizumov so predpisani pogoji, ob katerih
se lahko izda. Posebej velja opozoriti na 10. člen, kjer je določeno,
da mora tujec pridobiti vizum pred vstopom v državo, samo
izjemoma ga lahko dobi na meji ali mu ga izda Ministrstvo za
zunanje zadeve. Vizum se lahko zavrne - tu gre za suvereno
pravico države, da sama odloči, komu dovoli in komu ne. Zakon
natančno opredeljuje razloge in primere v katerih se tujcu vizum
izda, in primere, v katerih se lahko izdani vizum razveljavi. Zelo
pomembno je določilo, ki na podlagi vizuma tujcem prepoveduje
opravljanje zaposlitve in dela ali opravljanje kakšne druge pridobitne
dejavnosti. Predlog zakona v tem poglavju tudi določa obveznost
in odgovornost prevoznikov, da preverijo, ali ima tujec potrebne
dokumente za vstop v državo.
V četrtem poglavju "Prebivanje tujcev" so natančno in zaokroženo
opredeljeni razlogi in nameni, zaradi katerih se lahko izdajajo
različna dovoljenja za prebivanje tujcev v Sloveniji. Dovoljenja za
prebivanje so bivalni naslovi, ki omogočajo tujcem, da določen
čas in z določenim namenom prebivajo v državi. Predlog ob
določenih pogojih predvideva tudi izdajo dovoljenja za prebivanje,
ki ni časovno omejeno in ni vezano na noben poseben namen, to
je dovoljenje za stalno prebivanje. To poglavje predloga zakona je
zasnovano tako, da utrjuje pravico države, da suvereno odloča o
tem, ali bo dovoljenje za prebivanje tujcu izdala ali ne. To še posebej
velja za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. Na ta *
način je pravno omogočeno, da se v skladu in ob izvajanju drugih
določb zakona vodi ustrezna migracijska politika.

V prvem poglavju velja posebej opozoriti na natančno opredelitev
tistih pojmov, ki imajo za vsebino Zakona o tujcih temeljni pomen,
ter natančno določitev področja uporabe zakona. S temi določbami
so v pravnem pogledu jasno postavljene relacije tudi do drugih
zakonov in predpisov, ki zadevajo določena vprašanja v zvezi s
tujci. Zakon je koncipiran sicer tako, da velja kot temeljni predpis
za vse tujce, obenem pa dopušča, da se določena vprašanja za
določene tujce z drugimi zakoni uredijo drugače, prav tako pa
tudi z mednarodnimi sporazumi, ki jih sklene Republika Slovenija,
drugače za tujce določenih držav.
Pomembna novost, ki jo prinaša Zakon o tujcih, so tudi določbe 5.
člena glede oblikovanja migracijske politike, ki jo na predlog Vlade
Republike Slovenije določa Državni zbor, in uvedba posebnih
kvot - to je določitve največjega števila dovoljenj, ki se jih lahko
izda za prebivanje in priseljevanje v Slovenijo. Te kvote lahko
vsako leto določi Vlada Republike Slovenije, pri čemer mora
upoštevati v Državnem zboru sprejeto migracijsko politiko.

Predlog zakona v zvezi s tem v skladu z mednarodnimi načeli in
standardi Evropske unije priznava določenim tujcem, da
uveljavljajo pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji (npr. zaradi
združitve družine, tujci slovenskega rodu, tuji družinski člani
slovenskih državljanov). Po predlogu zakona lahko tujec v Sloveniji
prebiva samo v skladu z namenom, za katerega mu je bilo
dovoljenje za prebivanje izdano in toliko časa, dokler mu izdano
dovoljenje velja. Poleg splošnih pogojev mora tujec za izdajo
dovoljenja za določene namene zadostiti tudi pogojem, ki so
predpisani za posamezen namen prebivanja.

Drugo poglavje določa pogoje in načine vstopa tujcev v Slovenijo.
Ti pogoji in načini se v bistvu ne razlikujejo od tistih, ki so uveljavljeni
praktično v vseh državah Evropske unije. Določena je obveznost
posedovanja potne listine oziroma drugega, takšni listini
ustreznega dokumenta ter dovoljenj za vstop v Republiko Slovenijo.
V skladu z evropskimi standardi in merili so določeni razlogi, na
podlagi katerih se lahko zavrne tujcem vstop v državo. Mejna
kontrola je opredeljena v bistvu na enak način, kot jo določa
Schengenski sporazum za kontrolo na zunanjih mejah držav
članic. Dokler Slovenija ni polnopravna članica Evropske unije, je
razumljivo, da so vse njene meje zunanje meje. Zakon v tem
poglavju opredeljuje tudi nedovoljen vstop v Slovenijo, ki ga v
kasnejših poglavjih tudi sankcionira.

Posebej je potrebno opozoriti na 28. člen predloga, ki določa, da
se prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji lahko izda
samo kot dovoljenje za začasno prebivanje, in to največ za eno
leto. Tujec ga mora pridobiti pred vstopom v državo. Predlog
zakona v nadaljnjih določbah ureja način in pogoje za podaljšanje
dovoljenj oziroma izdajo naknadnih dovoljenj. Predlog določa
razloge, zaradi katerih se dovoljenje za prebivanje ne sme izdati,
razloge za razveljavitev izdanega dovoljenja, razloge za
prenehanje dovoljenja in postopek organa pristojnega za izdajo

Bistvena konceptualna razlika, ki jo prinaša predlog novega
poročevalec, št. 18
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dovoljenj. V tretjem in četrtem poglavju so določbe, iz katerih se,
kot je že omenjeno, najbolj razvidno odraža sprememba sistema,
ki je obenem v največji možni meri prilagojen tudi Schengenskemu
izvedbenemu sporazumu. Predlog razlikuje vstopne in bivalne
naslove in sicer uvaja kot vstopne naslove vizume, kot bivalne
naslove, ki veljajo tudi kot vstopni naslov, pa različne vrste dovoljenj
za prebivanje; zagotavlja pravico do družinskega življenja po 8.
členu Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah za priseljene tujce; omogoča utrditev prebivanja po
določenem obdobju; omejuje novo in zlasti nezakonito
priseljevanje. Prošnje za vstopne in bivalne vizume se praviloma
vlagajo v tujini še pred vstopom v državo. Predlog predvideva
tudi tujce, ki imajo v določenih pogojih zakonito pravico do izdaje
dovoljenja za prebivanje.

ki dosledno utrjujejo pravico pristojnih organov, da lahko brez
obrazložitve zavrnejo izdajo vizuma in izdajo prvega dovoljenja
za prebivanje v državi in zoper njihovo zavrnitev tudi ni mogoča
pritožba. Opredeljen je postopek na prvi in drugi stopnji ter določeni
pristojni organi za opravljanje posameznih zadev.

Peto poglavje natančno opredeljuje posledice nezakonitega
prebivanja v Republiki Sloveniji, določa razloge za odpoved
prebivanja in pristojnosti ter postopek v zvezi s tem.

Popolnoma na novo je oblikovano poglavje, ki določa obveznosti
Slovenije in državnih ter drugih organov glede čimbolj učinkovite
integracije tujcev v slovensko družbo.

V šestem poglavju so urejena vprašanja v zvezi s prisilno
odstranitvijo tujcev iz države. Določeni so razlogi in pogoji, v
katerih se izvrši prisilna odstranitev, in pogoji, v katerih takšna
odstranitev ni dopustna. Predlog zakona na novo ureja posebno
kategorijo, to je "dopustitev zadrževanja", ki je v državah
Evropske unije že uveljavljena, obenem pa je v skladu tudi s
splošno sprejetimi mednarodnimi standardi, ki so vsebovani v
različnih mednarodnih konvencijah, ki jh je sprejela tudi Slovenija.
Zakon na novo določa krog tujcev, ki ga policija lahko privede do
državne meje in napoti čez mejo. Določeni so vsi primeri, v katerih
je tujec dolžan zapustiti državo. Tujca, ki ne zapusti države, ali ga
iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče prisilno odstraniti iz države
lahko policija nastani v posebnem Centru za odstranjevanje.
Predlog zakona določa, pod kakšnimi pogoji in za koliko časa se
lahko zoper tujca odredi bivanje v Centru in se mu na ta način
omeji gibanje. Zelo pomemembna je določba, ki opredeljuje v tem
okviru strožji policijski nadzor kot posebno omejitev gibanja tujcev
znotraj centra za odstranjevanje. Gre za stopnjevanje omejevanja
gibanja tujcev - od zgolj nastanitve tujca v centru do izvajanja
policijskega pooblastila, ki se izreka le tujcem, ki jim ni bil dovoljen
vstop v državo ali jim je bila izrečena stranska kazen izgona tujca
iz države oziroma varstveni ukrep odstranitve tujca iz države. Za
vse ostale tujce, ki čakajo na odstranitev, je odreditev bivanja v
Centru le način nastanitve za ta čas, zato zakon v zvezi s takšnimi
tujci glede tega predvideva in dopušča tudi milejše ukrepe.

Enajsto poglavje uveljavlja dolžnost prijave in odjave prebivališča
tujca ter dolžnost različnih subjektov, da prijavijo tujca, ki je pri njih
nastanjen. Te določbe so usklajene z določbami, ki sicer veljajo
za prijavo in odjavo prebivališča slovenskih državljanov.

Osmo poglavje vsebuje določbe o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov tujcev ter pravice tujcev v zvezi s tem.
Posebej velja opozoriti na ureditev ugotavljanja istovetnosti tujcev.
V devetem poglavju so določene potne in druge listine ter
dovoljenja, ki se v določenih primerih lako izdajajo tujcem in primeri
in pogoji, ko se določene listine tujcem obvezno izdajo.

Dvanajsto poglavje določa obvezne evidence, ki se v zvezi s
tujci morajo voditi v Sloveniji. Pri tem je za vsako evidenco določena
vsebina in vrsta podatkov, ki jih vsebuje, organ, ki jo je dolžan
voditi, ter čas, za katerega se vodi.
Trinajsto poglavje vsebuje kazenske določbe.
Štirinajsto poglavje pa je razdeljeno na dva dela. V prvem delu
prehodnih in končnih določb so posebne določbe za državljane
držav članic Evropske unije. Pri tem gre za to, da so državljani
teh držav toliko časa, dokler Slovenija še ni polnopravna članica
Evropske unije, v bistvu tujci brez posebnih privilegijev - razen
seveda, kolikor niso zanje s posebnimi mednarodnim sporazumi
takšni privilegiji in ugodnosti dopustni.
Z dnevom vstopa Slovenije v polnopravno članstvo Evropske
unije pa določbe Zakona o tujcih v celoti prenehajo veljati za
državljane članic (razen tistih, ki so za njih ugodnejše, in tistih, ki
so vsebovane v tem delu tega poglavja).
V drugem delu so določene druge prehodne in končne določbe,
ki med drugim zadevajo predvsem uskladitev različnih predpisov,
ki se v različnih vprašanjih nanašajo na tujce z novim zakonom.
V teh določbah je predviden tudi sprejem različnih podzakonskih
aktov, ki so nujni za učinkovito uresničevanje novega zakona.

Sedmo poglavje določa subsidiarno uporabo Zakona o splošnem
upravnem postopku. Vrsta določb v tem poglavju posebno in na
drugačen - posebnostim področja prilagojen način določa
pristojnost organov in postopek. Posebej velja opozoriti na določbe,
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Predlog zakona o

PREVOZU

NEVARNEGA

RLAGA

(ZPNB)

- EPA 748 - II - prva obravnava
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 in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- minister za notranje zadeve;
- Andrej Podvršič, generalni direktor policije.

UVOD

Sedaj veljavni mednarodni sporazumi in priporočila imajo podlago
v priporočilih združenih narodov za prevoz nevarnega blaga (Recommendations of Transport of Dangerous Goods), ki jih pripravlja
odbor strokovnjakov Organizacije združenih narodov. Prevzem
priporočil v predpise za posamezne prometne panoge (pomorski,
zračni, po plovnih poteh, cestni/železniški) ter njihovo sprejetje v
nacionalno zakonodajo predstavlja dokaj enotne osnovne
standarde za prevoz nevarnega blaga. Usklajevanje mednarodne
zakonodaje o nevarnem blagu je bil tudi eden izmed sklepov
konference o okolju v Riu de Jaeneiru.

1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Področje prevoza nevarnega blaga v Republiki Sloveniji še vedno
ureja zvezni Zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ,
št 27/90 in 45/90). Zakon se smiselno uporablja kot republiški
predpis na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Zakon večinoma povzema mednarodne sporazume in konvencije,
ki se vsako drugo leto prilagajajo novim znanstvenim in
tehnološkim spoznanjem, zakon o prevozu nevarnih snovi pa je
od leta 1990 ostal nespremenjen in je tako v nekaterih delih
neusklajen z mednarodnimi predpisi.

Na področju prometa je Republika Slovenija z Evropsko
gospodarsko skupnostjo podpisala sporazum, ki pogodbenici
zavezuje, da bosta uskladili svoji zakonodaji o usposabljanju
osebja, ki opravlja cestni tovorni promet, zlasti prevoz nevarnega
blaga, hkrati pa si bosta tudi prizadevali uskladiti zakonodajo o
prevozu hitro pokvarljivega blaga, živih živali in nevarnega blaga.

Kot primer lahko navedemo, da po veljavnem zakonu o prevozu
nevarnih snovi spadajo med nevarne snovi razreda 3 vnetljive
tekočine, ki imajo plamenišče pod 100 °C. Z letom 1993 se je v
mednarodnih predpisih plamenišče kot pogoj za razvrstitev snovi
med vnetljive tekočine znižalo s 100 °C na 61 °C. Zakon o prevozu
nevarnih snovi je ostal nespremenjen, zato je v Republiko Sloveniji
še vedno v veljavi stara meja, torej 100 "C. Zakon o prevozu
nevarnih snovi se v nadaljevanju glede izpolnjevanja pogojev za
prevoz (razvrščanje, označevanje itd.) sklicuje na mednarodne
predpise, to pa privede do zapletene situacije, ko imamo na eni
strani določeno, da snov spada med nevarne snovi, na drugi
strani pa nimamo določenih drugih kriterijev za uvrstitev snovi
med nevarne in za označevanje.

Predlagatelj je po proučitvi sedanje zakonodaje ugotovil, da
nimamo zadostne zakonske podlage, da bi v slovenski pravni
sistem prenesli predpise iz Bele knjige EU o prevozih nevarnega
blaga.
Predlagani zakon bo v slovensko zakonodajo vključil štiri smernice
Evropske unije in dve prilogi k smernicam Evropske unije.
Zakon o prevozu nevarnega blaga je opredeljen v strategiji
Republike Slovenije za vključevanje v EU kot eden od zakonov,
ki jih mora v okviru I. stebra maastrichtske pogodbe pripraviti
Ministrstvo za notranje zadeve.

Da bi se v bodoče izognili podobnim problemom in zaradi
prilagajanja slovenske zakonodaje smernicam Evropske unije
smo pripravili predlog zakona o prevozu nevarnega blaga, ki
povzema predvsem določila mednarodnih sporazumov in
konvencij tudi za prevoze znotraj Republike Slovenije.
30. marec 1999

V Republiki Sloveniji se največ nevarnega blaga prepelje po cesti
in železnici, najpogosteje pa se prevaža nafta in njeni derivati.
Nesreče pri prevozu nevarnega blaga sicer niso pogoste,
posledice pa so lahko izredno hude.
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Razlogi za nov zakon so predvsem celovita ureditev prevozov
nevarnega blaga in s tem v zvezi vključitev veljavnih mednarodnih
predpisov in smernic Evropske unije v naš pravni sistem ter
omogočiti učinkovit nadzor, da bi tveganje v zvezi s prevozom
čim bolj zmanjšali.

določa pogoje za vozila, ki se smejo uporabljati za prevoz
nevarnega blaga,
določa dolžnosti vseh sodelujočih pri prevozu nevarnega
blaga (pošiljatelja, nakladalca, voznika, polnilca, osebe, ki
pakira, in prejemnika) ter ukrepe ob razlitju oziroma razsutju,
določa izvajanje usposabljanja za vse osebe, ki sodelujejo pri
prevozu nevarnega blaga (varnostni svetovalec, vozniki
motornih vozil in druge osebe, ki sodelujejo pri prevozu),
ureja mednarodno sodelovanje pri izmenjavi podatkov,
pomembnih za prevoz nevarnega blaga, in pravno pomoč z
državami Evropske unije in
omogoča nadzor nad prevozom nevarnega blaga na cestah,
mejnih prehodih in v podjetjih.

2 NAČELA IN CILJI ZAKONA
Predlagatelj je s predlogom zakona želel zagotoviti usklajenost
slovenske zakonodaje z mednarodnimi predpisi in smernicami
EU o prevozih nevarnega blaga ter pripraviti enostaven in učinkovit
zakon.
Zaradi pogostih sprememb mednarodnih predpisov in tudi zaradi
poenotenja predpisov glede razvrščanja, pakiranja in
označevanja, zakon samo na splošno povzema te predpise. Na
ta način bi se predlagatelj rad izognil hitremu in pogostemu
spreminjanju zakona. Mednarodne sporazume in konvencije je
predlagatelj vključil v zakon tako, da bodo veljale v zadnji, aktualni
izdaji, podobno kot je to storila Evropska unija v smernicah 94/55/
EC in 96/49/EC.

4 PRIMERJALNI PRAVNI PREGLED
Zakonsko urejanje prevozov nevarnega blaga sega v leti 1776
(Velika Britanija) in 1831 (Nemčija), ko so določili posebne pogoje
za prevoz eksplozivov z ladjami. Vzrok za izdajo predpisa je bila
v obeh primerih nesreča, ki se je zgodila pri raztovarjanju ladje.
Tedanja predpisa sta bila kratka in enostavna, vsebovala pa sta
vse poglavitne rešitve, ki so vključene tudi v sedanjo zakonodajo
(prepoved skupnega nakladanja, posebni ukrepi pri raztovarjanju,
označevanje ipd.). Predpisi so z leti postajali vedno obširnejši in
podrobnejši. Na žalost pa je bila za zaostrovanje pogojev za
prevoz nevarnega blaga večinoma potrebna huda nesreča. Prvi
predpis, ki je urejal železniški prevoz nevarnega blaga, je bil
sprejet leta 1890, in sicer evropski sporazum o mednarodnem
železniškem prevozu nevarnega blaga (European Railway Agreement forthe International Movement of Dangerous Goods). Potreba
po urejanju prevozov nevarnega blaga v cestnem prometu se je
pojavila nekoliko pozneje, mednarodni sporazum se je začel
pripravljati po II. svetovni vojni, na podlagi že omenjenega
sporazuma o železniškem prevozu nevarnega blaga. Evropski
sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
(European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road - ADR) je bil podpisan leta 1957,
podrobnejša pravila (kot prilogi A in B) pa so bila objavljena šele
12 let pozneje, in sicer leta 1969, potem ko je sporazum začel
veljati.

Ker pri prevozu nevarnega blaga obstaja nevarnost nesreč s
hudimi posledicami (za ljudi, dobrine in okolje) in ker je predlagani
zakon le eden od zakonov, ki naj bi celovito uredili ravnanje s
kemikalijami, je predlagatelj v zakon vključil nekatera osnovna
načela, ki jih vsebuje zakonodaja o kemikalijah in okolju:
- načelo prevencije,
ki se odraža v predpisovanju obveznega ravnanja z nevarnim
blagom, predpripravi blaga za prevoz, varnostnih ukrepih med
prevozom in obveznem usposabljanju vseh, ki sodelujejo pri
prevozu.
- načelo vzročnosti,
ki vsakogar, ki pri prevozu nevarnega blaga povzroči škodo,
zavezuje, da jo sanira ali pa mora poskrbeti, da se to stori na
njegove stroške. Prevoz nevarnega blaga mora biti dodatno
zavarovan za morebitno škodo, povzročeno tretjim osebam.

Temeljna podlaga za pripravo vseh mednarodnih sporazumov, ki
urejajo prevoz nevarnega blaga, so priporočila za prevoz
nevarnega blaga, ki jih v okviru OZN sprejema odbor
strokovnjakov - t.i. oranžna knjiga (Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods). Priporočila OZN nimajo moči
obveznega predpisa, vendar jih zaradi racionalnosti večina držav
upošteva. Priporočila skoraj v celoti povzemajo tudi predpisi, ki
urejajo prevoze nevarnega blaga v posamezni prometni panogi.

3 POGLAVITNE REŠITVE
V nasprotju z doslej veljavnim jugoslovanskim zakonom o prevozu
nevarnih snovi, ki je podrobneje opredeljeval posamezne zahteve
v zvezi s prevozom nevarnega blaga, se predlagatelj novega
zakona direktno sklicuje na določila mednarodnih sporazumov in
konvencij. Zakon torej ne vsebuje določil, ki so že urejena z
mednarodnimi predpisi, ki jih je ratificiral državni zbor in so na
podlagi 8. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
33/91-1 in 42/97) neposredno uporabljive. Opredeljuje samo tiste
zahteve, ki jih mora vsaka država urejati s svojo zakonodajo
(predvsem kazenske sankcije). Predlog zakona omogoča
pripravo podzakonskih predpisov, ki jih predvidevajo mednarodni
sporazumi in konvencije.

Tako mednarodna pomorska organizacija (IMO) pripravlja
priporočila za pomorski, mednarodna organizacija za civilno
letalstvo (ICAO) za zračni promet, v okviru evropske ekonomske
komisije generalni sekretariat meddržavne organizacije za
mednarodni železniški promet (OTIF) sprejema predpise za
prevoz nevarnega blaga po železnici, delovna skupina WP 15
evropske ekonomske komisije pa za cestni prevoz nevarnega
blaga in prevoz po notranjih plovnih poteh.

Predlagani zakon:

Vse naštete mednarodne organizacije pa povzemajo priporočila
za prevoz radioaktivnih snovi, ki jih pripravlja mednarodna agencija
za jedrsko varnost (IAEA).

ureja prevoz nevarnega blaga v skladu z mednarodnimi
sporazumi in konvencijami,
določa pogoje za embalažo, ki se sme uporabljati za nevarno
blago, pogoje za preizkušanje in označevanje embalaže ter
pogoje za organizacijo, ki opravlja preizkušanje embalaže,
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Evropska komisija za prevoze nevarnega blaga podpira in krepi
delo obstoječih institucij OZN ter strokovnih organizacij tako, da
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zakon ureja prevoz nevarnega blaga z vsemi prometnimi sredstvi.
Za omogočanje prostega pretoka blaga in storitev so odpravili
zakonsko dopuščeno odstopanje od smernic Evropske unije,
vse dodatne pogoje urejajo s cestnoprometno signalizacijo
(prometni znaki za prepoved prevoza nevarnega blaga skozi
predore, z dopolnilno tablo, ki določa pogoje, pod katerimi sme
vozilo z nevarnim blagom prevoziti predor ipd.).

predpisuje prevzem mednarodnih predpisov v zakonodajo EU in
uvaja dodatne zahteve le na področjih, glede katerih so obstoječi
predpisi pomanjkljivi.
Predlagatelj je pri pripravi zakona proučil mednarodne predpise,
zakonodajo nekaterih evropskih držav, in sicer: Avstrije, ZR
Nemčije, Slovaške in Hrvaške, ter smernice Evropske unije, ki
urejajo prevoza nevarnega blaga:

-

Pri pripravi predloga novega slovenskega zakona smo se
zgledovali predvsem po tem zakonu.

smernica 94/55/EC ureja prevoz nevarnega blaga po cestah;
prilogi A in B ADR sta z uveljavitvijo smernice postali obvezujoči
za domače prevoze nevarnega blaga v vseh državah
Evropske unije,
smernica 96/49/EC ureja prevoz nevarnega blaga po železnici;
RID je z uveljavitvijo smernice postal obvezujoč tudi za
domače prevoze nevarnega blaga po železnici v vseh državah
Evropske unije,
smernica 95/50/EC o kontroli na cestah in v podjetjih; z
uveljavitvijo te smernice bodo pristojni organi dobili enotne
usmeritve za opravljanje kontrol voznikov nevarnega blaga
na cestah, ob ugotovljenih hujših kršitvah pa bo možna tudi
kontrola v podjetju,
smernica 96/35/EC o uvajanju varnostnih svetovalcev; podjetja
v Evropski uniji, ki opravljajo prevoze nevarnega blaga ali
dajejo to blago v prevoz, bodo morala od 31. decembra 1999
imenovati pooblaščenca za prevoz nevarnega blaga.

Slovaška
Slovaški zakon o prevozu nevarnega blaga je zelo kratek. Obsega
vsega nekaj členov, ki v slovaški pravni red uvajajo mednarodne
predpise in smernice Evropske unije ter kazenske sankcije.
Nemčija
Podobno kot Avstrija je imela tudi Nemčija v preteklosti veliko
izjem pri domačem prevozu nevarnega blaga. Z uveljavitvijo
smernic Evropske unije so jih bodisi opustili ali pa pripravili
predloge za ustrezno spremembo mednarodnih predpisov.
Prevoz nevarnega blaga urejajo z enim zakonom, za posamezno
prometno panogo pa ob vsaki spremembi mednarodnih predpisov
izdajo nov pravilnik, ki skoraj v celoti povzame vsebino predpisa.

Primerjalni pregled zakonodaje nekaterih evropskih držav:
Hrvaška

5 OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA
IZVAJANJE ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA
BLAGA

Po razpadu nekdanje Jugoslavije je sosednja Hrvaška zelo hitro
pripravila nov zakon o prevozu nevarnega blaga - zakon o prevozu
nevarnih tvari (Narodne novine, št. 97/93). Zakon je bil pripravljen
na podlagi starega jugoslovanskega zakona, ohranil je enako
strukturo, ureja prevoz nevarnega blaga z vsemi prometnimi
sredstvi in se tudi vsebinsko bistveno ne razlikuje od njega.

Pri izvajanju zakona bodo nastali nekateri stroški, ki so povezani
predvsem z rednim spremljanjem in prevajanjem mednarodnih
sporazumov oziroma prilog smernicam Evropske unije. Še pred
uveljavitvijo zakona je nujno potrebno poskrbeti za prevod in
objavo veljavnih prilog Evropskega sporazuma o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR (prilogi sta biti nazadnje
prevedeni in objavljeni leta 1980, njena vsebina pa se je v tem
času že močno spremenila). Za redno prevajanje in objavljanje
prilog bi bilo potrebno skrbeti že do sedaj, zaradi neposredne
uporabe mednarodnih pogodb. Prevesti je potrebno tudi
najpomembnejše dele predpisov, ki urejajo pomorski in zračni
prevoz, po izdaji zakona pa bo potrebno redno spremljati in prevajati
spremembe. Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga
po železnici - RID je bil preveden leta 1997 in bo v kratkem
pripravljen za objavo.

Zakon je sicer uvedel nekaj novosti, uvaja posebne pogoje za
prevoz nevarnega blaga skozi predore. Ohranja posebno
dovoljenje za prevoz eksplozivnih snovi, strupov in radioaktivnih
snovi. Ker so v zakonu navedene tudi nekatere podrobnosti, ki
so se v mednarodnih predpisih spremenile v letih 1995 in 1997,
zakon ni več usklajen z njimi (niti s smernicami Evropske unije).
Po mnenju predlagatelja je to bistvena pomanjkljivost hrvaškega
zakona.
Avstrija
Avstrija spada med države, ki je v preteklosti najbolj podrobno
prevoz nevarnega blaga. V veljavi so bili številni zakonski in
podzakonski predpisi ter predpisi posameznih dežel, ki so določali
pogoje za vožnjo skozi predore, nočne omejitve prevozov,
omejitve prevozov po določenih cestah, obvezno prijavljanje
prevozov pred prevozom določenega območja ipd.

Glede na predvideno združitev pravilnika RID in prilog A in B ADR
sporazuma po letu 2000 bo potrebno skrbeti za prevajanje in
spremljanje samo enega predpisa za cestni in železniški promet.
Po oceni predlagatelja bi bili stroški prevoda posameznega
mednarodnega predpisa približno 5.000.000 SIT. V naslednjih letih
predlagatelj ne pričakuje obsežnejših sprememb, zato stroški
prevodov sprememb za posamezni predpis ne bi smeli preseči
1.000.000 SIT vsako drugo leto.

Po vstopu Avstrije v Evropsko unijo so pripravili predlog novega
zakona, ki je popolnoma usklajen z evropsko zakonodajo. S
predlogom zakona, ki je začel veljati 1. septembra 1998 so
razveljavili praktično vse posebnosti prejšnje zakonodaje. Novi
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Protokol k mednarodni konvenciji o varstvu človeškega
življenja na morju 1974, (Uradni list SFRJ - MP, št. 2/81 in Akt
o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 15/92).

BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe

(4) Za prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu se
uporabljaja:

1. člen
(vsebina in namen zakona)

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, (Uradni list
FLRJ - MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, in Uradni list SFRJ - MP,
št. 11/63, 49/71, 62/73, 45/78 in 2/80 in Akt o notifikaciji
nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 24/92).

(1) Ta zakon ureja pogoje za prevoz nevarnega blaga za
posamezne prometne panoge, dolžnosti oseb, ki sodelujejo
pri prevozu, pogoje za embalažo in vozila, imenovanje
varnostnega svetovalca, usposabljanje oseb, ki sodelujejo
pri prevozu, pristojnosti državnih organov in nadzor nad
izvrševanjem zakona.
(2) Namen tega zakona je zagotoviti varen prevoz nevarnega
blaga.

(5) Za prevoz jedrskega materiala se uporablja tudi:
Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala, (Uradni
list SFRJ - M P, št. 9/85 in Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni
list RS - MP, št. 9/92).

2. člen
(področja veljavnosti)

4.člen
(pomen izrazov)

Ta zakon se uporablja za prevoz nevarnega blaga:

(1)

v cestnem prometu,

Izrazi, uporabljeni vtem zakonu, imajo naslednji pomen:

1. nevarno blago je blago, ki je kot tako določeno v predpisih iz
3. člena tega zakona,

v železniškem prometu,

2. pošiljatelj je tisti, ki je kot pošiljatelj naveden v pogodbi o
prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi brez
pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je pošiljatelj
tisti, ki izroči nevarno blago v prevoz,

po morju in celinskih vodah in
v zračnem prometu.
3. člen
(mednarodne pogodbe)

3. organizator prevoza je tisti, ki organizira prevoz ali opravlja
druge storitve v zvezi s prevozom nevarnega blaga,

(1) Za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu se
uporabljajo:

4. tovorek je embalažna enota, napolnjena z nevarnim blagom
in pripravljena za prevoz.

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ - MP, št. 59/72 in
Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 9/92),

5. oseba, ki pakira, je tisti, ki tovorke polni, pakira ali pripravlja
za prevoz,
6. polnilec je tisti, ki nevarno blago polni v cisterno, v vozilo za
razsuti tovor, v kontejner za razsuti tovor ali pripravlja
napolnjeno cisterno, vozilo ali kontejner za prevoz,

Protokol, s katerim se dopolnjuje tretji odstavek 14. člena
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ - MP, št. 8/77 in
Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 9/92) in

7. uporabnik kontejnerske cisterne je tisti, ki kot lastnik, zaposleni
ali sicer upravičen do tega, uporablja kontejnersko cisterno
za prevoz nevarnega blaga,

Protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b)
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list RS - MP, št. 7/97).

8. nakladalec je tisti, ki nalaga nevarno blago na vozilo ali v
kontejner ali neposredno preda prevozniku nevarno blago v
prevoz,

(2) Za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu se
uporablja:
i

9. prevoznik je tisti, ki opravlja prevoze iz 2. člena tega zakona,

Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF),
(Uradni list SFRJ - MP, št. 8/84 in Akt o potrditvi nasledstva,
Uradni list RS - MP, št. 9/92).

10. prejemnik je tisti, ki je kot prejemnik naveden v pogodbi o
prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi brez
pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je prejemnik
tisti, ki prevzame nevarno blago.

(3) Za prevoz nevarnega blaga v pomorskem prometu se
uporabljajo:
i

11. vozilo je prevozno sredstvo po predpisih iz 3. člena tega
zakona,

Mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC),
(Uradni list SFRJ - M P, št. 3/87 in Akt o notifikaciji nasledstva,
Uradni list RS - MP, št. 15/92),

12. nadzor je vsako preverjanje, pregled ali drug postopek, ki ga
iz varnostnih razlogov izvajajo pristojni organi.

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na
morju 1974, (Uradni list SFRJ - MP, št. 2/81 in Akt o notifikaciji
nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 15/92) in
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(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo enak pomen kot
ga določajo predpisi iz 3. člena tega zakona.
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II. Določbe, ki veljajo za vse prometne panoge

8. člen
(označevanje embalaže)
(1) Organizacija, določena za preizkušanje vzorcev embalaže
mora v odobritvi za označevanje embalaže določiti vrsto
označevanja, ki mora ustrezati predpisom iz 3. člena tega
zakona. Proizvajalec embalaže mora skrbeti za to, da je na
vsaki embalaži, ki jo da v promet, ustrezna označitev. Če
embalaža ne ustreza več predpisom iz 3. člena tega zakona,
jo proizvajalec ne sme več označevati. Nedopustno je
označevanje, pri katerem obstaja možnost, da pride do
zamenjave z neko že določeno ali s tujo oznako.

Embalaža
5.člen
(dopustna embalaža)
Embalaža se lahko uporablja, če:
njena kakovost in izvedba ustrezata količini in nevarnostim
nevarnega blaga, za katero se uporablja,

(2) Če je potrebno zaradi varnosti prevozov ali če je to določeno
v predpisih iz 3. člena tega zakona, se v odobritvi za
označevanje embalaže lahko določijo ustrezne omejitve za
uporabo embalaže (posebni pogoji, časovne omejitve).

je po predpisih iz 3. člena tega zakona prevoz nevarnega
blaga dopusten v predvideni embalaži,
je po predpisih iz 3. člena tega zakona preizkušena in
odobrena,

(3) Odobritev za označevanje embalaže, ki jo izda pristojni organ tuje države za izdajo odobritev, se upošteva, če ni
zadržkov glede enakovrednosti predpisov.

so na njej, po predpisih iz 3. člena tega zakona napisi, pritrjene
oznake (listki) za označitev nevarnosti in druge informacije o
nevarnem blagu ter podatki o embalaži.

9. člen
(odobritev posamezne embalaže)

6. člen
(odobritev embalaže)

Določbe 6., 7. in 8. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi
za odobritev posamezne embalaže.

Proizvajalec embalaže za nevarno blago mora pridobiti odobritev
za označevanje embalaže.

10. člen
(neustrezna embalaža)

7. člen
(organizacija za preizkušanje vzorcev embalaže)

(1) Če pristojni organ ugotovi, da embalaža ne ustreza več
pogojem predpisov iz 3. člena tega zakona, mora o tem
nemudoma obvestiti organizacijo, določeno za preizkušanje
embalaže, ki je izdala odobritev za označevaje embalaže. Ta
mora proizvajalcu embalaže prepovedati nadaljnje
označevanje embalaže. Enako ravna tudi v primeru, ko ta
organizacija sama ugotovi, da embalaža ne ustreza več
pogojem predpisov iz 3. člena tega zakona.

(1) Odobritev za označevanje embalaže za prevoz
radioaktivnega blaga in jedrskega materiala izda organizacija
za preizkušanje vzorcev embalaže, ki jo določi minister,
pristojen za okolje in prostor v soglasju z ministrom, pristojnim
za zdravstvo, ministrom, pristojnim za promet in zveze in
ministrom, pristojnim za notranje zadeve.
(2) Odobritev za označevanje embalaže za prevoz drugega
nevarnega blaga izda organizacija, pristojna za preizkušanje
vzorcev embalaže, ki jo določi minister, pristojen za promet in
zveze v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve
in ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Vozila
11. člen
(vozila)

(3) Organizacija, določena za preizkušanje vzorcev embalaže
mora biti za takšno dejavnost akreditirana pri slovenski
nacionalni akreditacijski službi.

Za prevoz nevarnega blaga se lahko uporablja vozilo, ki:
je izdelano in opremljeno po predpisih iz 3. člena tega zakona,

(4) Odobritev za označevanje embalaže sme organizacija,
določena za preizkušanje vzorcev embalaže izdati za
embalažo, ki ustreza zahtevam predpisov iz 3. člena tega
zakona. O izdanih odobritvah mora obvestiti ministra,
pristojnega za promet in zveze, ministra, pristojnega za
notranje zadeve, in ministra, pristojnega za zdravstvo, v
primeru izdaje odobritve za označevanje embalaže za
radioaktivno blago ali jedrski material pa še ministra,
pristojnega za okolje in prostor.

-

je označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami (listki)
za označevanje nevarnosti in drugimi informacijami o
nevarnem blagu in vozilu, kot določajo predpisi iz 3. člena
tega zakona,
ima zavarovano odgovornost za škodo, povzročeno tretjim
osebam.

(5) Organizacija za preizkušanje vzorcev embalaže lahko vzame
za osnovo za izdajo odobritve za označevanje embalaže tudi
rezultate preizkusov tujih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena tega zakona, če se to zdi potrebno zaradi smotrnosti,
enostavnosti ali hitrosti postopka in če ni zadržkov glede
enakovrednosti predpisov.
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16. člen
(dolžnosti osebe, ki pakira)

12. člen
(preventivni varnostni ukrepi)

Dolžnosti osebe, ki pakira so:

Glede na vrsto predvidljivih nevarnosti morajo udeleženci pri
prevozu nevarnega blaga sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi
preprečili nesrečo oziroma bi pri nesreči njene posledice čim bolj
zmanjšali. Ob nevarnosti oziroma nesreči morajo nemudoma
obvestiti policijo ali center za obveščanje ter sporočiti informacije,
potrebne za ukrepanje.

upoštevati mora predpise o pakiranju,
pri pripravi tovorkov mora upoštevati predpise o napisih in
oznakah (listkih) za označevanje nevarnosti.
17. člen
(dolžnosti polnilca)

13. člen
(notranja kontrola)

Dolžnosti osebe, ki polni so:
pred polnjenjem cisterne, vozila za tovor v razsutem stanju
ali kontejnerja za tovor v razsutem stanju mora preveriti, ali
so cisterna, vozilo ali kontejner ter njihova oprema očiščeni in
v tehnično brezhibnem stanju,

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki prevažajo
nevarno blago, morajo organizirati in trajno opravljati kontrolo nad
izvajanjem ukrepov in izpolnjevanjem pogojev, ki so predpisani
za prevoz nevarnega blaga, ter nad izpolnjevanjem pravil
predpisanih s tem zakonom, in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi.

cisterno, vozilo ali kontejnerje sme napolniti samo s tistim
nevarnim blagom, ki se ga sme prevažati v cisternah, vozilih
za tovor v razsutem stanju ali kontejnerjih za tovor v razsutem
stanju,

14. člen
(dopustnost prevoza)
Nevarno blago se sme prevažati, če:

-

je to dopustno po predpisih iz 3. člena tega zakona,

pri polnjenju cisterne mora upoštevati določila o nevarnem
blagu v dveh rezervoarjih cisterne, ki ležita neposredno drug
poleg drugega,

je bilo za nevarno blago, za katere je potrebno dovoljenje za
prevoz v skladu z 23. členom tega zakona, to dovoljenje
izdano,

pri polnjenju cisterne mora upoštevati najvišjo dopustno
stopnjo polnjenja ali najvišjo dopustno maso polnjenja na liter
prostornine za material polnjenja,

je bilo izdano posebno dovoljenje v skladu s 25. členom tega
zakona,

po polnjenju cisterne mora preveriti tesnost naprav za
zapiranje,

je pakirano v embalaži, ki ustreza pogojem iz 5. člena tega
zakona,

paziti mora, da na zunanji strani cisterne, ki jo polni, ni
ostankov nevarnega blaga,

so izpolnjene določbe o načinu prevoza, skupnem nakladanju,
ravnanju, shranjevanju, čiščenju in dekontaminaciji ter druge
določbe predpisov iz 3. člena tega zakona.

cisterno sme polniti le na določenem in posebej prirejenem
prostoru za polnjenje,

vozilo ustreza pogojem iz 11. člena tega zakona,

med polnjenjem nevarnega blaga mora upoštevati vse
varnostne ukrepe.

je bil voznik ali tisti, ki opravlja prevoz, ustrezno poučen o
svojih dolžnostih, o posebnostih prevoza, nevarnostih ter
ukrepanju ob nesreči v skladu s predpisi iz 3. člena tega
zakona,

18. člen
(dolžnosti uporabnika kontejnerske cisterne)
Dolžnosti uporabnika kontejnerske cisterne so:

je vozniku ali tistemu, ki opravlja prevoz, izročena predpisana
spremna dokumentacija po predpisih iz 3. člena tega zakona
ter po potrebi dovoljenje za prevoz v skladu z 23. členom
tega zakona oziroma posebno dovoljenje v skladu s 25.
členom tega zakona.

upoštevati mora predpise o konstrukciji, opremi, preverjanju
in označbi,
skrbeti mora za vzdrževanje cisterne in njene opreme na tak
način, da izpolnjuje pogoje, določene v predpisih iz 3. člena
tega zakona,

15. člen
(dolžnosti pošiljatelja in organizatorja prevoza)

zagotoviti mora izreden preizkus kontejnerske cisterne, če
je prišlo do dogodka (predelava, nesreča), ki bi lahko vplival
na varnost.

(1) Pošiljatelj ali organizator prevoza smeta dati nevarno blago v
prevoz, če so izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Pošiljatelj mora organizatorju prevoza posredovati vso
potrebno dokumentacijo za izpolnitev določil prejšnjega
odstavka tega člena.
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23. člen
(dovoljenje za prevoz)

19. člen
(dolžnosti nakladalca)

(1) Za prevoz nevarnega blaga je potrebno pridobiti dovoljenje
pristojnega organa, če drugi predpisi to določajo. Dovoljenje
se lahko izda za enkratni prevoz ali za več prevozov v
določenem času.

Dolžnosti osebe, ki naklada so:
z nakladanjem lahko začne, če so izpolnjeni vsi pogoji za
prevoz nevarnega blaga, navedeni v 14. členu tega zakona,

(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za enkratni prevoz vloži pošiljatelj,
organizator prevoza ali prejemnik, vsebovati pa mora:

pri natovarjanju tovorkov mora upoštevati določbe o
prepovedi skupnega nakladanja in predpise o ločitvi od živil in
krmil,
-

podatke o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku,

nakladati sme le na določenem in posebej prirejenem prostoru
za nakladanje,

identifikacijsko številko, podatke in potrdila, ki so določena v
predpisih iz 3. člena tega zakona,

med nakladanjem nevarnega blaga mora upoštevati vse
varnostne ukrepe.

podatke o količini, kemični in fizikalni sestavi,
navedbo prevozne poti,

20. člen
(dolžnosti prejemnika)

navedbo kraja raztovarjanja,

Dolžnosti prejemnika so:

-

čas začetka in predviden čas zaključka prevoza,

ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga,

čas in kraj, ki sta predvidena za postanke,

vozilo mora očistiti, razpliniti in dekontaminirati, če je v predpisih
iz 3. člena tega zakona tako določeno, ter poskrbeti za
odstranitev tabel in listkov za označevanje nevarnosti, potem
ko so bila vozila očiščena, razplinjena in dekontaminirana,

podatke o vozilu in vozniku.
(3) Pri zahtevah za izdajo dovoljenja za več prevozov v
določenem času, podatkov iz sedme in osme alinee ni
potrebno navajati.

nevarno blago sme razkladati le na določenem in posebej
prirejenem prostoru za razkladanje,

24. člen
(dodatne zahteve izdajatelja dovoljenja)

med razkladanjem nevarnega blaga mora upoštevati vse
varnostne ukrepe.

(1) Če predložena dokumentacija, predpisana v drugem odstavku
prejšnjega člena, ne zadostuje za odločitev o izdaji dovoljenja,
sme pristojni organ zahtevati še dodatna dokazila (npr.
certifikat oziroma izjavo o ustreznosti embalaže).

21. člen
(dolžnosti prevoznika ob izgubi nevarnega blaga)
Prevoznik mora ukreniti vse potrebno, da se nevarno blago najde,
če se med prevozom izgubi, in o nevarnosti nevarnega blaga
takoj obvestiti policijo ali center za obveščanje.

(2)Pristojni organ lahko v dovoljenju določi dodatne pogoje za
prevoz. Dodatni pogoji so nujni, če pristojni organ oceni, da
so potrebni zaradi varovanja ljudi, okolja ali stvari ali zaradi
varovanja prevoza pred posegi nepooblaščenih oseb.
Dovoljenje se lahko izda za en sam prevoz ali za omejeno
oziroma neomejeno število prevozov v določenem časovnem
obdobju. Ob izdaji dovoljenja za omejeno ali neomejeno število
prevozov mora pošiljatelj o točnem času začetka in
predvidenem času zaključka prevoza obvestiti izdajatelja
dovoljenja in najbližjo policijsko postajo najmanj 48 ur pred
začetkom prevoza.

22. člen
(ukrepi ob izpadu ali razlitju nevarnega blaga)
(1) Nevarno blago, ki med prevozom izpade ali se razlije, mora
prevoznik zavarovati, pobrati ali odstraniti oziroma dati na za
to določen prostor ali na drug primeren način poskrbeti, da ni
več nevarno, ter o tem obvestiti policijo ali center za
obveščanje.

25. člen
(posebno dovoljenje)

(2) Če nevarnega blaga, ki je izpadlo ali se razlilo, prevoznik ne
more pobrati, odstraniti, dati na določen prostor ali kako
drugače nevtralizirati, mora poklicati organizacijo, ki je
pooblaščena za reševanje nesreč z nevarnim blagom, da to
stori na prevoznikove stroške.

(1) Pristojni organ izda posebno dovoljenje za prevoz nevarnega
blaga, ki glede na določbe tega zakona ni dovoljen, če je
zagotovljena varnost prevoza. Dovoljenje sme izdati:

(3) Minister, pristojen za okolje in prostor v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze, ministrom, pristojnim za
zdravstvo, ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami in ministrom, pristojnim za notranje
zadeve določi prostore za začasno shranjevanje izpadlega
ali razlitega nevarnega blaga in kontaminiranih stvari in pogoje,
ki jih morajo ti prostori izpolnjevati.
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delavcev, ki jih za izobraževanje odraslih predpisuje minister,
pristojen za šolstvo. Minister, pristojen za notranje zadeve
lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze,
ministrom, pristojnim za zdravstvo, ministrom, pristojnim za
okolje in prostor in ministrom, pristojnim za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami ob sprejemu programa
strokovnega usposabljanja določi še dodatne pogoje za
izvajanje posameznega dela programa.

(2) Dovoljenje se izda za določen čas in pod pogoji, ki jih zahteva
varnost prevoza.
26. člen
(omejitve)
Pristojni organ prepove prevoz določenega nevarnega blaga ali
pa ga dovoli le pod posebnimi pogoji, če je to potrebno zaradi
zagotavljanja varnosti ljudi, stvari ali okolja.

30. člen
(strokovno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri
prevozu)

27. člen
(nedovoljeno označevanje tovorkov in vozil)
Z znaki, napisi ali tablami, ki so predvideni v predpisih iz 3. člena
tega zakona, ni dovoljeno označevati tovorkov ali vozil, ki se ne
uporabljajo za prevoz nevarnega blaga.

Osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti
strokovno usposobljene. Podrobnejše zahteve za strokovno
usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga,
predpiše pristojni organ.

III. Varnostni svetovalec in osebe, ki sodelujejo pri
prevozu

IV. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga v
cestnem prometu

28. člen
(varnostni svetovalec)

31. člen
(dolžnosti lastnika vozila oziroma uporabnika vozila)

(1) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz
nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi
povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati
najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega
blaga (v nadaljevanju svetovalec).

(1) Lastnik oziroma uporabnik vozila mora zagotoviti, da so
izpolnjeni vsi pogoji za prevoz nevarnega blaga v skladu z
11. členom tega zakona.
(2) Lastnik oziroma uporabnik vozila sme zaupati vožnjo vozila
samo vozniku, ki je usposobljen za prevoz nevarnega blaga
v skladu s 35. členom tega zakona.

(2) Podatke o svetovalcu morajo na zahtevo sporočiti pristojnemu
organu.
(3) Svetovalec mora imeti veljavno potrdilo o strokovni
usposobljenosti.

32. člen
(dolžnosti pošiljatelja)

(4) Funkcijo svetovalca lahko opravlja oseba, ki ima v podjetju
tudi druge zadolžitve ali oseba, ki ni zaposlena v podjetju, če
je strokovno usposobljena za opravljanje nalog svetovalca.

Pošiljatelj, ki da nevarno blago v prevoz v cestnem prometu,
mora poleg dolžnosti, navedenih v 15. členu tega zakona:
prevozniku izročiti navodila za predpisano označitev vozila,

(5) Potrdila o strokovni usposobljenosti svetovalca, ki so jih izdali
pristojni organi drugih držav, so enakovredna potrdilom,
izdanim v Republiki Sloveniji, če ni zadržkov glede
enakovrednosti predpisov.

označiti tovorke z napisi in pritrditi oznake (listki) za
označevanje nevarnosti in
izpolniti vse druge pogoje za prevoz po predpisu iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona.

(6) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom,
ki opravljajo prevoze manjših količin nevarnega blaga,
določenih v predpisih iz 3. člena tega zakona, ni potrebno
imenovati svetovalca.

33. člen
(dolžnosti voznika)
Voznik sme prevažati nevarno blago, če:

29. člen
(strokovno usposabljanje svetovalcev)

je poučen o svojih obveznostih in posebnostih prevoza,

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze, ministrom, pristojnim za
zdravstvo, ministrom, pristojnim za okolje in prostor in
ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami predpiše naloge svetovalca, program strokovnega
usposabljanja, obliko potrdila o strokovni usposobljenosti ter
določi pooblaščene organizacije, ki izvajajo strokovno
usposabljanje.

se je prepričal, v kolikor je mogoče, da vozilo in tovor ustrezata
predpisom,
so tovorki označeni z ustreznimi napisi in oznakami (listki) za
označevanje nevarnosti,
je vozilo označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami
(listki) za označevanje nevarnosti, drugimi informacijami o
nevarnem blagu in o vozilu po predpisu iz prvega odstavka 3.
člena tega zakona,

(2) Pooblaščene organizacije, ki izvajajo strokovno usposabljanje
svetovalcev, morajo izpolnjevati zahteve o minimalnih
standardih prostorov in opreme ter izobrazbi strokovnih
poročevalec, št. 18
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(3) Pristojni organ, ki opravlja nadzor, izpolni zapisnik. Izvod
zapisnika po opravljenem nadzoru izroči vozniku. Vsebino in
obliko zapisnika določi minister, pristojen za notranje zadeve.

ima s seboj dokumente in dodatno opremo po predpisu iz
prvega odstavka 3. člena tega zakona in
so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevoz po predpisu iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona.

(4) Izvod zapisnika o nadzoru mora imeti voznik pri sebi in ga na
zahtevo pristojnega organa predložiti pri morebitnih naslednjih
nadzorih.

34. člen
(varnostni ukrepi)

(5) Naslednji nadzor prevoza nevarnega blaga se opravi le, če
pristojni organ domneva, da je od prejšnjega nadzora prišlo
do bistvene spremembe varnostnih pogojev. Izpolnjevanje
osnovnih pogojev za prevoz nevarnega blaga se preveri v
vsakem primeru.

(1) Voznik mora med nakladanjem, prevozom in razkladanjem
nevarnega blaga upoštevati predpisane varnostne ukrepe.
(2) Minister, pristojen za promet in zveze v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje in prostor in ministrom, pristojnim za
notranje zadeve določi parkirne prostore za vozila za prevoz
nevarnega blaga ter določi pogoje, ki jih morajo ti parkirni
prostori izpolnjevati.

(6) Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora dovoliti
pristojnemu organu pregled vozila na kraju samem ali na
primernem prostoru, ki ga določi pristojni organ. Primeren je
tisti prostor, kjer je možno vozilo ustaviti, opraviti nadzor,
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali parkirati vozilo.

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze določi pooblaščene organizacije
za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz
nevarnega blaga in izdajo certifikatov v skladu z 11. členom
tega zakona.

38. člen
(začasna prepoved oziroma prekinitev prevoza)
(1) Pristojni organ odredi prekinitev prevoza, če pri nadzoru
ugotovi hujše kršitve določb predpisa iz prvega odstavka 3.
člena tega zakona. Na kraju se pomanjkljivosti odpravijo, če
pri tem niso ogroženi ljudje, stvari ali okolje.

35. člen
(usposobljenost voznika)
Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora imeti veljaven
certifikat o strokovni usposobljenosti. Nevarno blago sme prevažati
le oseba, ki je dopolnila 21 let.

(2) Dokler velja odredba o prekinitvi prevoza, se lahko prevozno
sredstvo premakne le po navodilih pristojnega organa. Ob
morebitni kršitvi odredbe o prekinitvi prevoza ali navodil
pristojnega ćrgana, imajo pristojni organi pravico preprečiti
nadaljevanje prevoza, tako da vozilo izločijo iz prometa in ga
na voznikove stroške zadržijo na primernem zavarovanem
prostoru.

36. člen
(strokovno usposabljanje voznikov)
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze, ministrom, pristojnim za
zdravstvo, ministrom, pristojnim za okolje in prostor in
ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami predpiše program in obseg strokovnega
usposabljanja, obliko certifikata ter določi pooblaščene
organizacije, ki izvajajo strokovno usposabljanje.

(3) Če pristojni organ med nadzorom ugotovi pomanjkljivosti, ki
bi lahko vplivale na varnost ljudi, stvari ali okolja, mora o tem
obvestiti policijo ali center za obveščanje ter jim sporočiti
informacije o vozilu in nevarnem blagu. Prevoz se lahko
nadaljuje le pod pogoji in ob spremstvu policije ter pomoči
gasilske ali druge reševalne službe do najbližjega mesta, kjer
je vozilo možno varno parkirati.

(2) Pooblaščene organizacije, ki izvajajo strokovno usposabljanje
voznikov, morajo izpolnjevati zahteve o minimalnih standardih
prostorov in opreme ter izobrazbi strokovnih delavcev, ki jih
za izobraževanje odraslih predpisuje minister, pristojen za
šolstvo. Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z
ministrom, pristojnim za promet in zveze, ministrom, pristojnim
za zdravstvo, ministrom, pristojnim za okolje in prostor in
ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ob sprejetju programa strokovnega usposabljanja
določi še dodatne pogoje za izvajanje posameznega dela
programa.

39. člen
(nadzor pri proizvajalcu, prevozniku ali pošiljatelju)
(1) Pristojni organ sme preventivno ali če so bile pri cestnih
nadzorih prevozov nevarnega blaga ugotovljene
pomanjkljivosti, opraviti nadzor pri pošiljatelju, prevozniku ali
prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali
fizičnih osebah, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost v zvezi s
prevozom nevarnega blaga. Navedeni morajo organu,
pristojnemu za nadzor omogočiti pregled vozil, postopkov in
vse dokumentacije povezane s prevozom nevarnega blaga.

37. člen
(nadzor na cesti)
(1) Pristojni organ opravlja na cestah in na mejnih prehodih nadzor
nad prevozom nevarnega blaga. Če so za nadzor potrebna
posebna znanja, se ob izvajanju takšnega nadzora vključi
tudi specializirane organizacije ali posameznike, kadar to ni v
nasprotju z interesi postopka.

(2) Če pristojni organ pri nadzoru ugotovi pomanjkljivosti v zvezi
s prevozom nevarnega blaga, jih je potrebno odpraviti, preden
zapusti podjetje, ali pa mora izvesti druge primerne ukrepe.
(3) Pristojni organi za nadzor v podjetjih so inšpekcijske službe
in policija.

(2) Na zahtevo organa, pristojnega za nadzor, mora voznik izročiti
dokumente in dodatno opremo v pregled. Prav tako mora
voznik omogočiti organu, pristojnemu za nadzor, pregled blaga
in odvzem potrebne količine vzorca nevarnega blaga za
analizo. Za odvzeti vzorec nima pravice zahtevati odškodnine.
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po železnici, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v 15. členu tega
zakona, in:

40. člen
(vstop v Republiko Slovenijo)

je prevozniku izročil navodila za predpisano označitev vozila
ter

Pristojni organ ne dovoli vstopa v Republiko Slovenijo ali vožnje
po cestah v Republiki Sloveniji, vozilu, če ugotovi hujše kršitve
določb predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Vstop
ali vožnja po cestah se lahko dovoli, če so nepravilnosti
odpravljene ali če ni pričakovati ogrožanja ljudi, stvari ali okolja.

je po predpisu iz drugega odstavka 3. člena tega zakona na
vozilo in tovorke namestil oznake (listke) za označevanje
nevarnosti in/ali oranžne table za označevanje nevarnosti ali
pa jih je skupaj z nevarnim blagom izročil, da se namestijo.

41. člen
(pravna pomoč)

44. člen
(dolžnosti polnilca)

O hujših ali ponavljajočih se kršitvah predpisa iz prvega odstavka
3. člena tega zakona, ki jih je storil voznik vozila, registriranega v
tujini, je potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
zaradi posredovanja informacij in podatkov, potrebnih za
razjasnitev okoliščin ugotovljenih kršitev pristojnemu organu
države registracije vozila. Če pristojni organ druge države zahteva
uvedbo postopka zoper lastnika vozila, registriranega v Republiki
Sloveniji, ali če zahteva podatke, potrebne za razjasnitev okoliščin
ugotovljenih kršitev predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona v drugi državi, ali uvedbo postopka zoper podjetje s
sedežem v Republiki Sloveniji, potem ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve odredi ukrepe v skladu s tem zakonom. O
sprejetih ukrepih obvesti pristojni organ druge države.

Poleg dolžnosti, ki izhajajo iz 17. člena tega zakona, mora polnilec
preveriti:
če ni potekel rok za naslednjo kontrolo cisterne, baterijskih
cistern in snemljivih cistern in
vse drugo, kar je potrebno preveriti pred polnitvijo cisterne z
utekočinjenim plinom in po polnitvi.

VI. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga v
zračnem prometu

42. člen
(letno poročilo)

45. člen
(pogoji za prevoz)

(1) Pristojni organi, ki izvajajo nadzor, morajo ministrstvu,
pristojnemu za notranje zadeve predložitK letno poročilo o
opravljenih nadzorih najkasneje do izteka četrtega meseca
tekočega leta za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati
vsaj podatke o:

Nevarno blago se sme prevažati v zračnem promet, če:
je pristojni organ odobril organizacijo prevoznika in njegova
operativna navodila za prevoz nevarnega blaga v zračnem
prometu,

evidentiram ali ocenjenem obsegu prevozov nevarnega blaga
po cesti (v prevoženih tonah ali v tonah na kilometer), če je to
možno,

fizične in pravne osebe, ki sodelujejo pri pakiranju, transportnih
manipulacijah in prevozu, izpolnjujejo predpisane pogoje glede
predpisane organizacije in strokovne usposobljenosti,

številu izvedenih nadzorov,
številu nadzorovanih vozil, ločeno po državah registracije,

•

številu in vrsti ugotovljenih kršitev,
številu in vrsti izrečenih ukrepov.

je konkretno nevarno blago dovoljeno prevažati v zračnem
prometu in da je pravilno pakirano, etiketirano in označeno
ter izdelane predpisane prevozne listine,
embalaža izpolnjuje predpisane tehnične zahteve,

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše podrobnejšo
vsebino in obliko letnega poročila ter seznam hujših kršitev,
zaradi katerih je potrebno vozilo izločiti iz prometa ali ne dovoliti
vstopa v Republiko Slovenijo.

je prevoznik pravočasno pridobil soglasje ministra, pristojnega
za promet, če je zrakoplov naložen izključno z nevarnim
blagom,
je prevoznik pravočasno obvestil pristojni organ za kontrolo
in vodenje zračnega prometa o prevozu nevarnega blaga,

(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na podlagi zbranih
podatkov sestavi skupno letno poročilo do konca dvanajstega
meseca in ga posreduje pristojnim mednarodnim organom.

je vzpostavljen predpisani sistem informiranja in obveščanja,
so izpolnjene določbe tehničnih predpisov o varnem prevozu
nevarnega blaga v zračnem prometu.

V. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga po
železnici

43. člen
(dolžnosti pošiljatelja)
Pošiljatelj nevarnega blaga sme nevarno blago predati v prevoz
poročevalec, št. 18
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VII. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga po
morju in celinskih vodah

nevarnega blaga, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Če se izvršilni predpisi nanašajo na delovno področje
ministrstva, pristojnega za zdravstvo ali ministrstva,
pristojnega za okolje in prostor pa jih ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve izda v soglasju s tema ministrstvoma, ki
izvajata tudi nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
določb na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov iz njunega
delovnega področja.

46. člen
(prevoz s tovornimi ladjami po morju)
Pri prevozu nevarnega blaga s tovornimi ladjami po morju se
poleg varnostnih ukrepov, predpisanih s tem zakonom, uporabljajo
tudi določbe mednarodnih predpisov navedenih v tretjem odstavku
3. člena tega zakona.

(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, je pristojni organ za
izdajo izvršilnih predpisov v zvezi z določbami drugega,
tretjega in četrtega odstavka 3. člena tega zakona in nadzor
nad izvajanjem določb tega zakona in določb na njihovi podlagi
izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na železniški,
zračni in pomorski prevoz nevarnega blaga, ministrstvo,
pristojno za promet in zveze. Če se izvršilni predpisi nanašajo
na delovno področje ministrstva, pristojnega za zdravstvo ali
ministrstva, pristojnega za okolje in prostor pa jih ministrstvo,
pristojno za promet in zveze izda v soglasju s tema
ministrstvoma, ki izvajata tudi nadzor nad izvajanjem določb
tega zakona in določb na njihovi podlagi izdanih izvršilnih
predpisov iz njunega delovnega področja.

47. člen
(prevoz s potniškimi ladjami po morju)
S potniškimi ladjami za prevoz po morju se lahko prevaža nevarno
blago samo, če so izpolnjeni pogoji, ki so predpisani s tem
zakonom, in predpisi, navedeni v tretjem odstavku 3. člena tega
zakona. Nevarno blago mora biti v posebnem prostoru, ki je ločen
od potnikov, in pravilno skladiščeno.
48. člen
(prevoz po celinskih vodah)

(3) Pristojna organa za nadzor nad izvajanjem tega zakona, ki
se nanašajo na predpis iz petega odstavka 3. člena, sta
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in ministrstvo,
pristojno za okolje in prostor.

Prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah je prepovedan,
razen v manjših količinah z enega na drugi breg z brodovi, če so
izpolnjeni vsi varnostni ukrepi, predpisani s tem zakonom. Med
prevozom na brodu ne sme biti potnikov.

(4) Pri vnosu in iznosu nevarnega blaga na ali iz carinskega
območja Republike Slovenije ter pri postopkih odobritve
carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga je za
nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb na njegovi
podlagi izdanih izvršilnih predpisov pristojna Carinska uprava
Republike Slovenije.

49. člen
(tehnična navodila za ladje)
Tehnična pravila o primernosti ladij za prevoz nevarnega blaga v
pomorskem prometu izda od Vlade Republike Slovenije
pooblaščeni ladijski register v skladu s predpisi Mednarodnega
združenja klasifikacijskih družb (IACS), mednarodnim pomorskim
kodeksom o prevozu nevarnih tovorov, kodeksom o konstrukciji
in opremi ladij, ki prevažajo nevarna razsuta kemična sredstva,
kodeksom o konstrukciji in opremi ladij, ki prevažajo utekočinjene
pline in drugimi mednarodnimi predpisi o gradnji ladij za prevoz
nevarnih tovorov.

IX. Kazenske določbe
52. člen

50. člen
(pregled vkrcnega tovora)

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:

Minister, pristojen za promet in zveze določi pogoje, ki jih mora
izpolnjevati pravna ali fizična oseba za opravljanje pregledov
vkrcnega tovora nevarnega blaga in za izdajo potrdil ter pooblasti
pravno ali fizično osebo za opravljanje teh pregledov in za izdajo
potrdil.

1. kot prevoznik nevarno blago prevaža v nasprotju s 3. členom
tega zakona,
2. kot pošiljatelj preda v prevoz nevarno blago v nasprotju s 3.
členom tega zakona,
3. kot organizator prevoza organizira prevoz nevarnega blaga
v nasprotju s 3. členom tega zakona,

VIII. Pristojni organi

4. kot prejemnik nevarnega blaga prevzame nevarno blago v
nasprotju s 3. členom tega zakona.

51. člen
(pristojni organi)

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz 1. odstavka tega člena posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, je pristojni organ za
izdajo izvršilnih predpisov v zvezi z določbami prvega
odstavka 3. člena tega zakona in nadzor nad izvajanjem
določb tega zakona in določb na njihovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na cestni prevoz
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(3) Z denarno kaznijo od 30.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
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53. člen

21. kot prejemnik ne očisti in dekontaminira vozil, če je v predpisih
iz S. člena tega zakona tako določeno (20. člen),

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:

22. med razkladanjem nevarnega blaga ne upošteva vseh
varnostnih ukrepov (20. člen),

1. kot pošiljatelj da nevarno blago v embalažo, ki ne ustreza
pogojem iz 5. člena tega zakona,

23. ne ukrene vsega potrebnega, da se izgubljeno nevarno blago
najde, ali o izgubi ne obvesti policije ali centra za obveščanja
(21. člen),

2. kot prevoznik vozi nevarno blago v embalaži, ki ne ustreza
pogojem iz 5. člena tega zakona,

24. kot prevoznik ne pokliče pooblaščene organizacije, da na
njegove stroške pobere, odstrani ali da na določen prostor
nevarno blago, ki je izpadlo ali se razlilo (22. člen),

3. kot prejemnik prevzame nevarno blago v embalaži, ki ne
ustreza pogojem iz 5. člena tega zakona,
4. proizvajalec embalaže za nevarno blago označuje embalažo,
ne da bi pridobil odobritev za označevanje embalaže (6. člen),

25. vozi nevarno blago brez dovoljenja za prevoz ali ne opravlja
prevoza pod pogoji, določenimi v dovoljenju (23., 24., 25.
člen),

5. kot organizacija, določena za preizkušanje vzorcev embalaže
odobri označevanje embalaže v nasprotju z zahtevami
predpisov iz 3. člena tega zakona (7. člen),

26. opravlja prevoz določenega nevarnega blaga kljub prepovedi
prevoza ali ne opravlja prevoza pod posebnimi pogoji, ki jih
določi pristojni organ (26. člen),

6. za preizkušanje vzorcev embalaže ni akreditirana (7. člen),

27. z znaki, napisi ali tablami označuje tovorke ali vozila, ki se ne
uporabljajo za prevoz nevarnega blaga (27. člen),

7. proizvajalec embalaže ne poskrbi za to, da je na vsaki
embalaži, ki jo da v promet, ustrezna označitev (8. člen),

28. ne imenuje najmanj enega varnostnega svetovalca ali ne
sporoči njegovega imena pristojnemu organu (28. člen),

8. proizvajalec embalaže kljub prepovedi nadaljuje z
označevanjem embalaže (10. člen),

29. varnosti svetovalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev (28.
člen),

9. uporablja vozilo, ki ni izdelano in opremljeno po predpisih iz 3.
člena tega zakona (11. člen),

30. osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga niso
strokovno usposobljene (30. člen),

10. vozilo ni pregledano in zanj ni izdano potrdilo (certifikat) (11.
člen),

31. dovoli, da vozilo vozi oseba, ki ni strokovno usposobljena ali
ji je potekla veljavnost certifikata o strokovni usposobljenosti
(31. člen, 35. člen),

11. vozilo ni zavarovano za odgovornost za škodo povzročeno
tretjim osebam (11. člen),
12. ne izvaja preventivnih varnostnih ukrepov (12. člen),

32. kot lastnik oziroma uporabnik vozila ne zagotovi, da so
izpolnjeni vsi pogoji za prevoz nevarnega blaga (31. člen),

13. ne izvaja kontrole nad izvajanjem ukrepov in izpopolnjevanjem
pogojev, ki so predpisani za prevoz nevarnega blaga, ter nad
izpolnjevanjem pravil predpisanih s tem zakonom, in predpisov
izdanih na njegovi podlagi (13. člen),

33. kot pošiljatelj prevozniku ne izroči navodila za predpisano
označitev vozila ali ne označi tovorkov (32. člen),
34. organu, pristojnemu za nadzor, ne izroči v pregled spremnih
dokumentov ali dodatne opreme ali ne omogoči pregleda blaga
ali odvzema potrebne količine vzorca nevarnega blaga za
analizo ali ne poskrbi, da se opravi pregled vozila na kraju
samem ali na primernem prostoru (37. člen),

14. daje, vozi ali sprejme nevarno blago brez ustreznega
dovoljenja (23. in 25. člen),
15. ne izpolni pogojev o načinu prevoza, skupnem nakladanju,
ravnanju, shranjevanju, čiščenju in dekontaminaciji (14. člen),

35. kljub odredbi o prekinitvi prevoza nadaljuje s prevozom (38.
člen),

16. ne pouči voznika ali tistega, ki opravlja prevoz o dolžnostih, o
posebnostih prevoza, nevarnostih ter ukrepanju ob nesreči
(14. člen),

36. ne omogoči pregleda postopkov, vozil in vse dokumentacije
povezane s prevozom nevarnega blaga (1. odstavek 39.
člena),

17. ne izroči vozniku ali tistemu, ki upravlja prevoz, predpisane
spremne dokumentacije in dovoljenja, če je potrebno (14.
člen),

37. ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri nadzoru (2.
odstavek 39. člena),

18. kot pošiljatelj da nevarno blago v prevoz v nasprotju s 14.
členom,

38. kot pošiljatelj nevarnega blaga preda nevarno blago v prevoz
po železnici v nasprotju s 43. členom,

19. kot pošiljatelj ne izroči organizatorju prevoza potrebne
dokumentacije (15. člen),

39. opravlja prevoze nevarnega blaga v zračnem prometu v
nasprotju s 45. členom tega zakona,

20. pri kontejnerski cisterni ne upošteva predpisov o konstrukciji,
opremi, preverjanju in označbi (18. člen),
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40. s tovornimi morskimi ladjami vozi nevarno blago v nasprotju
s 46. členom tega zakona,
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41. s potniškimi morskimi ladjami vozi nevarno blago v nasprotju
s 47. členom tega zakona,

17. kot varnostni svetovalec ni strokovno usposobljen ali nima
veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti (28. člen),

42. opravlja prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah
v nasprotju z 48. členom tega zakona.

18. sodeluje pri prevozu nevarnega blaga in ni strokovno
usposobljen (30. člen),

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz 1. odstavka tega člena posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

19. da v prevoz nevarno blago, pa niso izpolnjeni vsi pogoji za
prevoz (32. člen),
20. prevaža nevarno blago v nasprotju s 33. členom tega zakona,

(3) Z denarno kaznijo od 30.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

21. sprejme nevarno blago v prevoz, pa niso izpolnjeni vsi pogoji
za prevoz (33. člen),
22. med prevozom, nakladanjem in razkladanjem nevarnega
blaga ni upošteva vseh varnostnih ukrepov (34. člen),

54. člen
(prekrški posameznika)

23. kot voznik vozila za prevoz nevarnega blaga nima veljavnega
certifikata o strokovni usposobljenosti ali še ni dopolnil 21 let
(35. člen),

Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se za prekršek takoj na kraju
kaznuje posameznik, če:
1. ne upošteva predpisov o pakiranju (16. člen),

24. na zahtevo organa, pristojnega za kontrolo, ne izroči spremnih
dokumentov ali dodatne opreme v pregled ali ne omogoči
pregleda blaga ali odvzema potrebne količine vzorca
nevarnega blaga za analizo ali ne dovoli, da se opravi pregled
vozila na kraju samem ali na primernem prostoru (37. člen),

2. pri pripravi tovorkov ne upošteva predpisov o napisih in listkih
za označevanje nevarnosti (16. člen),
3. kot polnilec pred in med polnjenjem ne upošteva vseh
varnostnih ukrepov (17. člen),

25. nadaljuje z vožnjo kljub prepovedi pristojnega organa (38.
člen),

4. kot uporabnik kontejnerske cisterne ne upošteva predpisov
o konstrukciji, opremi, preverjanju in označbi (18. člen),

26. je kot pošiljatelj predal blago za prevoz po železnici, pa niso
bili izpolnjeni vsi pogoji (43. člen),

5. kot nakladalec prične z nakladanjem, pa niso izpolnjeni vsi
pogoji za prevoz nevarnega blaga (19. člen),

27. kot polnilec ni upošteval vseh varnostnih ukrepov za prevoz
po železnici (44. člen),

6. ne upošteva določb o prepovedi skupnega nakladanja in
predpisov o ločitvi od živil, in krmil (19. člen),

28. ne izpolnjuje predpisanih pogojev pri pakiranju, transportnih
manipulacijah in prevozu nevarnega blaga v zračnem prometu
(45. člen),

7. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med nakladanjem
nevarnega blaga (19. člen),

29. prevaža nevarno blago s potniškimi morskimi ladjami v
nasprotju s 47. členom tega zakona,

8. zavlačuje prevzem nevarnega blaga (20. člen),
9. ne očisti in dekontaminira vozil, če predpisi iz 3. člena tega
zakona to določajo in ne poskrbi za odstranitev tabel in listkov
za označevanje nevarnosti, potem ko so vozila raztovorjena,
očiščena, razplinjena in dekontaminirana, (20. člen),

30. prevaža nevarno blago po celinskih vodah (48. člen).

10. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med razkladanjem
nevarnega blaga (20. člen),

X. Prehodne in končne določbe

11. izgubi med prevozom nevarno blago in o tem ne obvesti
policije ali centra za obveščanje (21. člen),

55. člen
(rok za uskladitev z zakonom
o prevozu nevarnega blaga)

12. razlitega ali izpadlega nevarnega blaga ne zavaruje, pobere
oziroma odstrani (1. odstavek 22. člena),

(1) Organizacija, določena za preizkušaje embalaže, ki v času
uveljavitve zakona še nima akreditacije za opravljanje takšne
dejavnosti, jo mora pridobiti v dveh letih od uveljavitve zakona.

13. prevaža ali sprejme nevarno blago, za katero ni bilo izdano
dovoljenje, ali opravlja prevoz nevarnega blaga v nasprotju s
pogoji, določenimi v dovoljenju (23. in 24. člen),

(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo
imenovati varnostnega svetovalca za nevarno blago v enem
letu od uveljavitve zakona.

14. prevaža ali sprejme nevarno blago brez posebnega dovoljenja
(25. člen),

(3) Določba drugega odstavka 36. člena, ki se nanaša na
izpolnjevanje pogojev pooblaščenih organizacij za izvajanje
strokovnega usposabljanja voznikov se prične uporabljati v
enem letu od uveljavitve zakona.

15. vozi določeno nevarno blago kljub prepovedi ali omejitvam
pristojnega organa (26. člen),
16. označuje tovorke in vozila, ki se ne uporabljajo za prevoz
nevarnega blaga (27. člen),
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Odredba o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje
pregledov vkrcnega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil
(Uradni list RS, št. 50/95)

56. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:

Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb,
ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter o izdaji
spričeval (certifikatov) (Uradni list RS, št. 18/92)

Zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90
in 45/90).

Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede
izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (Uradni list
RS, št. 56/92)

57. člen
(predpisi, k: se uporabljajo do izdaje novih)
Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega zakona,
se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona,
naslednji izvršilni predpisi:

58. člen
(uveljavitev zakona)

Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil,
s katerimi s? prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki
sodelujejo pri prevozu teh snovi (Uradni list RS, št. 71/97)

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

OBRAZLOŽITEV

I. Splošne določbe

za prevoz po morju

Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga določa pogoje za
prevoz nevarnega blaga za posamezne prometne panoge,
dolžnosti oseb, ki sodelujejo pri prevozu, pogoje za embalažo in
vozila, imenovanje varnostnega svetovalca, usposabljanje oseb,
ki sodelujejo pri prevozu, pristojnosti državnih organov in nadzor
nad izvrševanjem zakona.

Mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC 1972), s
prilogami, podpisana v Ženevi 2. decembra 1972,
Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju
1974, podpisana v Londonu 1. novembra 1974 in dopolnjena s
protokolom.

Zakon v zvezi s tem nalaga obveznosti pravnim in fizičnim osebam,
skratka vsem, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, daje
pooblastila pristojnim ministrstvom in inšpekcijskim službam
(ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za promet in zveze,
ministrstvu za zdravstvo in ministrstvu za okolje in prostor) in
pristojnim ministrom, da izdajo ustrezne predpise, s katerimi bo v
slovenski pravni red tudi za notranji prevoz prenešena zakonodaja
Evropske unije o prevozu nevarnega blaga. V splošnih določbah
so navedeni mednarodni predpisi, ki se uporabljajo pri
mednarodnem prevozu nevarnega blaga in sicer:

za zračni promet
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisana v
Chichagu 7. decembra 1944, spremenjena in dopolnjena v
Montrealu 27. maja 1947, 14. junija 1954 in 21. junija 1961, v Rimu
15. septembra 1962, v New Yorku 12. marca 1971, na Dunaju 7.
julija 1971 ter v Montrealu 16. oktobra 1974 in 30. septembra.
1977.
in za prevoz jedrskega materiala

za cestni promet

Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala.
V splošnih določbah so opredeljene najpomembnejše definicije,
ki se uporabljajo v tem zakonu. Drugi uporabljeni izrazi pa imajo
enak pomen kot v mednarodnih predpisih. Med nevarno blago
spada blago, ki je kot tako določeno v mednarodnih predpisih (4.
člen).

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega
blaga (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957 in dopolnjen
z dvema protokoloma. Sestavni del sporazuma sta prilogi A in B,
v katerih so navedeni podrobnejši pogoji za nevarno blago in
vozila.

Namenoma smo se izognili navajanju posameznih razredov
nevarnega blaga, zaradi razlik v samih mednarodnih predpisih.
Nekateri namreč delijo nevarno blago v 9 razredov, drugi pa v 13.

za železniški promet
Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF) sprejeta
v Bemu 9. maja 1980,

Kot primer navajamo delitev nevarnega blago po ADR in RID:

Sestavni del te konvencije je tudi
■

Dodatek B h konvenciji: Enotna pravila o pogodbi o
mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM) s prilogo
C.1.) I - Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu
nevarnih snovi -RID
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razred 1: eksplozivne snovi,
razred 2: plini,
razred 3: vnetljive tekočine,
razred 4.1: vnetljive trdne snovi,
razred 4.2: samovnetljive snovi,
razred 4.3: snovi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline,
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proizvedena embalaža. V odobritvi se lahko predpišejo še dodatni
pogoji (periodična kontrola, časovne omejitve ipd.) (8. člen).

razred 5.1: peroksidi,
razred 5.2: organski peroksidi,
razred 6.1: strupi,
razred 6.2: kužne snovi,
razred 7: radioaktivne snovi,
razred 8: jedke snovi in
razred 9: različne nevarne snovi.

Če se ugotovi, da embalaža ne ustreza več mednarodnim
predpisom, mora organizacija, določena za odobritev vzorcev,
prepovedati v odobritvi določeno označevanje embalaže (10. člen).
Vozila

Drugi prepisi in priporočila OZN pa imajo nekatere razrede
združene:

Prevoz nevarnega blaga se sme opravljati le z vozili, ki ustrezajo
mednarodnim predpisom. Odvisno od prometnega sredstva so
določeni posebni pogoji za preizkušanje in certificiranje (vozila cisterne, železniške cisterne, letala ipd.). Prav tako je določeno
posebno označevanje vozil za prevoz nevarnega blaga (npr.
oranžne table) (11. člen).

razrede 4.1, 4.2 in 4.3 v enotni razred 4,
razreda 5.1 in 5.2 v razred 5 in
razreda 6.1 in 6.2 v razred 6.
Ker se v bodoče predvideva uskladitev mednarodnih predpisov,
spremembe pri poimenovanju posameznih razredov in zaradi
neposredne uporabe mednarodnih predpisov tudi za domače
prevoze (ne samo mednarodne), smo se izognili navajanju
posameznih razredov v zakonu.

Vozila, s katerimi se prevaža nevarno blago, morajo biti dodatno
zavarovana za škodo, povzročeno tretjim osebam.
Prevoz nevarnega blaga
V predlogu zakona je predpisana zelo velika odgovornost za
vse, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga. Vsakdo, ki kakor
koli sodeluje pri prevozu, mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
bi preprečil nastanek nesreče oziroma bi bile posledice nesreče
čim manjše (12. člen).

II. Določbe, ki veljajo za vse prometne panoge
V tem poglavju so navedene določbe, ki veljajo za vse prometne
panoge.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo
prevoz nevarnega blaga, morajo trajno opravljati kontrolo nad
izpolnjevanjem predpisanih pogojev za prevoz (13. člen).

Embalaža
Nevarno blago se sme pakirati v embalažo, katere kakovost in
izvedba ustrezata količini in stopnji nevarnosti tega blaga, prevoz
nevarnega blaga mora biti dopusten v določeni embalaži, vsaka
posamična embalaža pa mora biti opremljena z ustreznimi
označbami in napisi (5. člen).

V14. členu so navedeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se sme
neko nevarno blago dati v prevoz. Najpomembnejša je alinea, ki
pravi, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji mednarodnih predpisov.
Prevažati se sme samo blago, navedeno v teh predpisih.
Nekaterega prenevarnega blaga sploh ni dovoljeno prevažati,
drugega pa je dovoljeno prevažati samo z določenimi prometnimi
sredstvi (npr. : eksplozivov podskupine 1.1A ni dovoljeno prevažati
po železnici). Nekatere snovi (npr.: radioaktivne in eksplozivne)
pa se smejo prevažati le, če pristojni organ izda dovoljenje za
prevoz.

Embalaža mora ustrezati pogojem mednarodnih predpisov, to
pomeni, da mora proizvajalec embalaže za nevarno blago pridobiti
odobritev za označevanje embalaže (6. člen).
Embalaža za nevarno blago je v teh predpisih razdeljena v tri
skupine: skupino I z oznako X, skupino II z oznako Y in skupino
III z oznako Z. Prav tako je nevarno blago v večini razredov
razdeljeno v tri skupine: zelo nevarno (a) ali I, srednje nevarno
(b) ali II in manj nevarno (c) aH III. Zelo nevarno blago se sme
pakirati le v embalažo, ki je prestala najstrožje preizkuse in je
označena z oznako X, srednje nevarno se sme pakirati v
embalažo, ki je prestala najmanj srednje zahtevne preizkuse in je
označena z oznako V, manj nevarno pa v embalažo, ki je prestala
vsaj najblažje predpisane preizkuse in je označena z oznako Z.
Seveda pa se sme manj nevarno blago pakirati tudi v embalažo,
ki je prestala strožje preizkuse in je označena z oznako X ali Y. Za
embalažo, ki se uporablja za prevoz radioaktivnega blaga, so
potrebni še posebni preizkusi.

Prevoz se sme opraviti, če embalaža in vozilo ustrezata pogojem,
če so izpolnjeni pogoji v zvezi s pripravo nevarnega blaga za
prevoz (način prevoza, skupno nakladanje, ravnanje,
shranjevanje, čiščenje ipd.). Poleg tega je potrebno voznika
oziroma tistega, ki opravlja prevoz, poučiti o njegovih dolžnostih,
stopnji nevarnosti tega blaga in mu izročiti vso potrebno
dokumentacijo.
V nadaljevanju so določene dolžnosti posameznih udeležencev
pri prevozu. Največjo odgovornost nosi pošiljatelj, saj sme oddati
v prevoz nevarno blago šele potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji 14.
člena (15. člen).
Oseba, ki pakira, mora upoštevati določbe v zvezi s pakiranjem
(skupno pakiranje, napisi na embalaži, listki za označevanje
nevarnosti) (16. člen).

Odobritev za označevanje embalaže sme izdati organizacija, ki
jo določi minister, pristojen za promet in zveze v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za
notranje zadeve. Organizacijo za preizkušanje embalaže za
radioaktivno blago in jedrski material pa določi minister, pristojen
za okolje in prostor v soglasju z drugimi pristojnimi ministri.
Organizacija, določena za preizkušanje embalaže, mora biti za
takšno dejavnost akreditirana pri slovenski nacionalni
akreditacijski službi. Preizkušanje vzorcev mora potekati v skladu
z mednarodnimi predpisi. Rezultati preizkusov tujih organizacij,
določenih za preizkušanje, so enakovredni domačim, če ni
zadržkov glede enakovrednosti predpisov (7. člen).

Polnilec nevarnega blaga mora pred polnjenjem cisterne, vozila
za tovor v razsutem stanju ali kontejnerja za tovor v razsutem
stanju preveriti stanje cisterne, vozila ali kontejnerja, upoštevati
mora varnostne ukrepe pri polnjenju in največjo stopnjo polnjenja,
po polnjenju pa preveriti tesnost ventilov in čistost cisterne.
Cisterne sme polniti le na določenem in posebej prirejenem
prostoru za polnjenje (17. člen).
Dolžnosti uporabnika kontejnerske cisterne se nanašajo
predvsem na skrb za vzdrževanje in opremo, ob predelavi ali
popravilu pa mora zagotoviti ponovni preizkus (18. člen).

če so rezultati preizkusov ustrezni, se sme embalaža uporabljati
za nevarno blago. Organizacija, določena za preizkušanje, dodeli
proizvajalcu embalaže oznako, s katero mora biti označena vsaka
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prevoze nevarnega blaga, za katere se še ne pozna stopnja
nevarnosti (namen preizkušanja), zaradi posebnih okoliščin
opravljanja prevoza, za potrebe varnostnih in obrambnih sil ali za
potrebe zaščite in reševanja ter zaradi predčasne uporabe
dokončno sprejetih sprememb mednarodnih predpisov.
Mednarodni predpisi se trenutno prilagajajo tehnološkemu razvoju
in novim znanstvenim spoznanjem vsaki dve leti, v bodoče pa naj
bi se na štiri leta. Glede na dokaj dolgo časovno obdobje do
uveljavitve sprejetih sprememb je smiselno, da rešitve, ki bistveno
prispevajo k varnosti prevoza, začnejo veljati čim prej (ne šele po
dveh oziroma štirih letih).

Nakladalec ima zelo podobne dolžnosti kot pošiljatelj, preveriti
mora, ali voznik in vozilo ustrezata pogojem za prevoz nevarnega
blaga, upoštevati mora predpise o prepovedi skupnega nakladanja
ter varnostne ukrepe med nakladanjem. Nevarno blago sme
nakladati le na določenem in posebej prirejenem prostoru za
nakladanje (19. člen).
Prejemnik ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga, med
razkladanjem mora poskrbeti za vse varnostne ukrepe, po
razkladanju pa za čiščenje oziroma dekontaminacijo, kadar je to
potrebno. Nevarne snovi sme razkladati le na določenem in
posebej prirejenem prostoru za razkladanje (20. člen).

Zelo pomemben je 26. člen, ki pristojnemu organu omogoča, da
omeji prevoz nevarnega blaga ali pa ga dovoli le pod posebnimi
pogoji. Prevozi se smejo omejiti, kadar je to potrebno zaradi
zagotavljanja varnosti ljudi, stvari ali okolja. Pooblastilo je zelo
široko in se lahko nanaša na prepoved prevozov nevarnega
blaga na posameznem območju, ki je še posebej ogroženo
(vodovarstveno območje, naravni park), na določitev cest, po
katerih se sme prevažati nevarno blago, na določitev pogojev za
vožnjo skozi predore, viadukte ipd.

Če pride med prevozom do izgube oziroma razlitja nevarnega
blaga, mora prevoznik storiti vse potrebno, da se posledice
odpravijo. Če tega ne more storiti sam, mora za pomoč zaprositi
ustrezno tehnično opremljeno podjetje, ki je pooblaščeno za
reševanje nesreč z nevarnim blagom, da to stori na njegove
stroške. Minister, pristojen za okolje in prostor bo v soglasju z
drugimi pristojnimi ministri določil primerne prostore za začasno
shranjevanje izpadlega in razlitega nevarnega blaga in
kontaminiranih stvari in pogoje, ki jih morajo ti prostori izpolnjevati
(21. in 22. člen).

Z oznakami, ki so po mednarodnih predpisih predvidene za
označevanje nevarnega blaga, ni dovoljeno označevati vozil ali
tovorkov, ki niso namenjeni prevozu nevarnega blaga (27. člen).

Predlog zakona v 23. členu predpisuje dovoljenje za prevoz
nevarnega blaga, če ostali predpisi tako določajo. Za prevoz
radioaktivnih snovi predpisujejo dovoljenje trije zakoni in sicer
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ,
št. 62/84), Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in
o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS,
št. 28/80) in Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah,
plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77). Vsi
trije zakoni pooblaščajo za izdajo dovoljenja Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije. Za izdajo dovoljenja za prevoz
jedrskih goriv pa Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav
pooblašča Republiški energetski inšpektorat. Ker veljavni zakoni
že predpisujejo pristojne organe za izdajo dovoljenja za prevoz
radioaktivnih snovi, v tem zakonu ni posebej določenega organa
za izdajo dovoljenja za prevoz.

III. Varnostni svetovalec in osebe, ki sodelujejo pri
prevozu
Predlagatelj zakona je namenil veliko pozornost usposabljanju
oseb, ki sodelujejo pri prevozu. Znanje je namreč temeljni pogoj
za zmanjševanje tveganja pri ravnanju z nevarnim blagom. To
poglavje bo omogočilo vključitev smernice Evropske unije št. 96/
35/EC v slovenski pravni red.
V 28. členu je predpisana obveza, da morajo pravne osebe in
samostojni podjetniki posamezniki, katerih dejavnost obsega
prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi
povezano natovarjanje ali raztovarjanje, imenovati vsaj enega
varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
(pooblaščenca). Pooblaščenca ne bo potrebno imenovati pravnim
osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki bodo
opravljali samo prevoze manjših količin nevarnega blaga. Manjše
količine nevarnega blaga so določene v mednarodnih predpisih
za vsako posamezno vrsto blaga. Glavna naloga pooblaščencev
bo skrb za spoštovanje predpisov, ki se nanašajo na prevoz
nevarnega blaga. Funkcijo pooblaščenca bo lahko opravljala
oseba, ki bo imela tudi druge zadolžitve (v manjših podjetjih) ali pa
tudi oseba, ki sploh ne bo zaposlena v podjetju, bo pa strokovno
usposobljena in bo s podjetjem ali samostojnim podjetnikom
posameznikom sklenila ustrezno pogodbo. Naloge pooblaščenca
bodo smeli opravljati le tisti, ki bodo strokovno usposobljeni.

Tudi za prevoz eksplozivnih snovi je potrebno dovoljenje, ki je
določeno z Zakonom o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah,
plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77). Za
izdajo dovoljenja je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Ker
je pristojni organ za izdajo dovoljenja določen v drugem predpisu,
ga ta zakon posebej ne določa.
Predlagatelj se namenoma ni odločil za konkretno navajanje
pristojnih organov za izdajanje dovoljenj, ker pričakuje spremembo
zgoraj navedenih zakonov zaradi prilagajanja predpisom Evropske
unije.

Strokovno usposabljanje bodo izvajale organizacije, ki bodo
izpolnjevale pogoje, ki jih za izobraževanje odraslih predpisuje
minister, pristojen za šolstvo in bodo dobile pooblastilo ministra,
pristojnega za notranje zadeve, v soglasju z ostalimi pristojnimi
ministri. (29. člen).

Kadar drugi predpisi določajo dovoljenje za prevoz, pa mora
pošiljatelj v zahtevi za izdajo dovoljenja navesti podatke o količini
in vrsti blaga, pošiljatelju, prevozniku, prejemniku, podatke o času
in kraju prevoza ter podatke o vozniku in vozilu. Če ti podatki ne
zadostujejo za odločitev o izdaji dovoljenja, sme pristojni organ
zahtevati še dodatna dokazila. Izdajatelju dovoljenja je dopuščena
možnost, da za prevoz določi dodatne pogoje, poleg tistih, ki so
predvideni s predlogom tega zakona. Takšni pogoji so nujni, če
izdajatelj dovoljenja oceni, da bi bili med prevozom lahko ogroženi
ljudje, stvari ali okolje ali pa zaradi varovanja prevoza pred posegi
nepooblaščenih oseb (24. člen).

V 30. členu je predpisano usposabljanje vseh oseb, ki sodelujejo
pri prevozu nevarnega blaga (pošiljatelji, nakladale!, prejemniki
itd.). Bistvo tovrstnega usposabljanja je seznanjanje oseb, ki
opravljajo dejavnosti v zvezi s prevozom, s konkretnimi
dolžnostmi na določenem delovnem mestu. Podrobnejše zahteve
za usposabljanje bo izdal pristojni organ. Za cestni promet bo
pristojni organ ministrstvo za notranje zadeve, za ostale prometne
panoge pa ministrstvo za promet in zveze.

Predlog zakona v 25. členu predvideva možnost izdaje dovoljenja
za prevoz nevarnega blaga kljub neizpolnjevanju pogojev predloga
tega zakona. Takšno dovoljenje sme pristojni organ izdati za
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odrediti prekinitev prevoza. Dokler traja prekinitev prevoza, se
lahko prevozno sredstvo premakne le po navodilih organa, ki je
izdal odredbo. Če voznik ne upošteva odredbe, ima pristojni organ (policija, carina, inšpekcijske službe) pravico preprečiti
nadaljevanje prevoza, tako da vozilo izloči iz prevoza in ga na
voznikove stroške zadrži na primerno zavarovanem prostoru.
Če se med kontrolo ugotovijo pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale
na varnost ljudi, stvari ali okolja, morata biti o tem obveščena
policija ali center za obveščanje, prevoz pa se lahko nadaljuje le
pod pogoji in nadzorom intervencijskih služb (38. člen).

IV. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga v
cestnem prometu
V tem poglavju so navedene dodatne obveznosti, ki se nanašajo
samo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu.
Lastnik vozila oziroma imetnik pravice do uporabe vozila mora
zagotoviti, da vozilo izpolnjujejo vse pogoje, ki jih za vozila
predpisuje predlog tega zakona. Poskrbeti mora tudi za to, da
njegova vozila upravljajo samo usposobljeni vozniki (31. člen).
Pošiljatelj nevarnega blaga mora poleg drugih obveznosti
prevozniku posredovati navodila za označitev vozila, tovorke pa
označiti z napisi in listki za označevanje nevarnosti (32. člen).

Spoštovanje predpisov v zvezi s prevozom nevarnega blaga je
odvisno predvsem od proizvajalca, pošiljatelja in prevoznika.
Zaradi tega 39. člen predloga zakona omogoča nadzor v podjetjih,
in sicer preventivni aH pa zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri
cestnih nadzorih prevozov nevarnega blaga. Pomanjkljivosti
morajo biti odpravljene še preden organ, ki opravlja nadzor, zapusti
podjetje, sicer pa mora odrediti druge primerne ukrepe.

Voznik sme prevažati nevarno blago, če je poučen o svojih
obveznostih in posebnostih prevoza, če je vozilo označeno z
oranžnimi tablami in drugimi informacijami o nevarnem blagu in
vozilu, če so tovorki označeni z listki za označevanje nevarnosti
in napisi, ima v vozilu vse potrebne dokumente ter so izpolnjeni
še vsi drugi pogoji, predpisani z mednarodnimi predpisi (33. člen).

Pri mejni kontroli pristojni organ ne dovoli vstopa v Republiko
Slovenijo vozilom, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji in
prevažajo nevarno blago v nasprotju z mednarodnimi predpisi.

Za varnost med nakladanjem, prevozom in razkladanjem je
odgovoren tudi voznik, zato mora upoštevati vse varnostne
ukrepe (34. člen). Člen tudi pooblašča ministra, pristojnega za
promet, da v soglasju z drugimi pristojnimi ministri določi parkirne
prostore in pogoje, ki jih morajo ti prostori izpolnjevati ter ministra,
pristojnega za notranje zadeve, da v soglasju z drugimi pristojnimi
ministri določi pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov
ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrebnih
certifikatov, kot jih določa mednarodni predpis.

Smernica Evropske unije št. 95/50/EG predvideva tudi pravno
pomoč med državami Evropske unije. V primeru hujših ali
ponavljajočih se kršitvah mednarodnega predpisa za prevoz
nevarnega blaga po cesti, ki jih storijo vozniki vozil, registriranih v
državah članicah Evropske unije, ministrstvo za notranje zadeve
obvesti pristojni organ države registracije vozila. Če pristojni organ druge države zahteva uvedbo postopka zoper lastnika vozila,
posameznika ali podjetje,ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
ministrstvo za notranje zadeve izvede postopek v skladu s
predlaganim zakonom in o sprejetih ukrepih obvesti drugo državo
(41. člen).

Vozila za prevoz nevarnega blaga smejo upravljati vozniki, ki so
strokovno usposobljeni. Usposabljanje je že uveljavljeno in poteka
v Republiki Sloveniji že skoraj deset let. Ker prevoz nevarnega
blaga pomeni večjo nevarnost kot prevozi nenevarnega blaga, je
temu primerna tudi odgovornost voznika. V 35. členu je določeno,
da smejo nevarno blago prevažati le vozniki, ki so dopolnili 21 let.

Pristojni organi, ki opravljajo kontrolo prevozov nevarnega blaga,
morajo ministrstvu za notranje zadeve do konca aprila obveščati
o številu izvedenih nadzorov, ugotovljenih kršitvah in izrečenih
ukrepih v preteklem letu, ločeno po državah registracije vozila,
ter sporočiti evidentiran oziroma ocenjen obseg prevozov
nevarnega blaga. Na podlagi zbranih podatkov ministrstvo za
notranje zadeve sestavi skupno letno poročilo. Minister, pristojen
za notranje zadeve bo predpisal podrobnejšo vsebino in obliko
letnega poročila (42. člen).

V 36. členu je dano pooblastilo ministru, pristojnemu za notranje
zadeve, da v soglasju z drugimi pristojnimi ministri predpiše program strokovnega usposabljanja, obliko potrdila (certifikata) o
strokovni usposobljenosti ter določi organizacije za izvajanje
usposabljanja. Pooblaščene organizacije morajo izpolnjevati
pogoje, ki jih za izobraževanje odraslih predpisuje minister za
šolstvo. Za izvajanje posameznega dela programa (praktične
vaje) se lahko predpišejo še dodatni pogoji.

V. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga po
železnici

Smernica Evropske unije št. 95/50/EC zavezuje države članice,
da na svojem ozemlju zagotovijo nadzor določenega odstotka
prevozov nevarnega blaga v EU. Vsebina smernice je povzeta v
predlogu zakona od 37. do 42. člena.

V 43. členu so navedene dodatne dolžnosti (poleg dolžnosti iz 15.
člena), ki jih mora izpolniti pošiljatelj, preden preda nevarno blago
v prevoz po železnici.

Pristojni organi opravljajo nadzor na cestah in na mejnih prehodih,
za pomoč pa lahko zaprosijo tudi strokovnjake. Voznik mora na
zahtevo organa, pristojnega za nadzor, izročiti v pregled
dokumente, opremo in potrebno količino vzorca za analizo. Da bi
se izognili preštevilnim kontrolam, mora organ, ki je opravil nadzor,
izpolniti obrazec o nadzoru ter eno kopijo izročiti vozniku. Oblika
in vsebina obrazca, ki ju bo predpisal minister, pristojen za notranje
zadeve, bosta enaki kot v državah Evropske unije. Če je bilo
določeno vozilo (in tovor) že pregledano, naj ga ne bi več podrobno
pregledovali. Če na določenem kraju ne bo možno opraviti
pregleda vozila, lahko pristojni organ določi prostor, kjer je takšno
vozilo možno varno ustaviti, opraviti nadzor, odpraviti ugotovljene
pomanjkljivosti oziroma parkirati vozilo (37. člen).

Polnilec nevarnega blaga v železniške cisterne mora poleg
dolžnosti, navedenih v 17. členu predloga tega zakona, preveriti
tudi, ali ni potekel rok za naslednjo kontrolo cisterne (44. člen).
VI. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga v
zračnem prometu
V 45. členu so določeni posebni pogoji za prevoz nevarnega
blaga v zračnem prometu, kot so odobritev organizacije
prevoznika in njegovih operativnih navodil, strokovno
usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu, posebnostih, ki
veljajo za pakiranje, označevanje in etiketiranje nevarnega blaga,
vzpostavljanje sistema informiranja in obveščanja in izpolnjevanje
tehničnih predpisov za prevoz.

Če organ, pristojen za nadzor, ugotovi pomanjkljivosti, ki jih na
kraju ni možno odpraviti brez ogrožanja ljudi, stvari ali okolja, sme
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VII. Posebna določila o prevozu nevarnega blaga po
morju in celinskih vodah

IX.

V 52., 53. in 54. členu so navedene kršitve zakona, ki se
obravnavajo kot prekrški, in določene denarne kazni za pravne
osebe, posameznike, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, odgovorne osebe pravnih oseb in
denarne kazni v določenem znesku za prekrške posameznika.

Od 46. do 50. člena so navedena posebna določila za prevoz
nevarnega blaga po morju in celinskih vodah. Določeni so splošni
pogoji za prevoz, pogoji za prevoz s potniškimi morskimi ladjami,
pogoji za prevoz po celinskih vodah, tehnična pravila o primernosti
ladij za prevoz nevarnega blaga in pooblastilo ministru, pristojnemu
za promet in zveze v zvezi s pregledom vkrcnega tovora.

X. Prehodne in končne določbe
Zakon predvideva dveletno prehodno obdobje, v katerem mora
organizacija, določena za preizkušanje vzorcev embalaže,
pridobiti akreditacijo. Podjetja in samostojni podjetniki morajo
imenovati pooblaščenca v enem letu od uveljavitve zakona. V
enakem obdobju pa se morajo že pooblaščene organizacije za
strokovno usposabljanje voznikov prilagoditi zahtevam
predlaganega zakona (55. člen).

VIII. Pristojni organi
V 51. členu predlaganega zakona so določene pristojnosti
posameznih ministrstev. Če v posameznem členu ni drugače
določeno je za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
izdajo izvršilnih predpisov o prevozih nevarnega blaga v cestnem
prometu pristojno ministrstvo za notranje zadeve, za železniški,
pomorski in zračni promet pa ministrstvo za promet in zveze. Če
se izvršilni predpisi nanašajo na delovno področje drugih
ministrstev, pa jih ministrstvo za promet in zveze oziroma
ministrstvo za notranje zadeve izda v soglasju s drugimi pristojnimi
ministrstvi.

poročevalec, št. 18

Kazenske določbe

Z dnem uveljavitve predlaganega zakona se bo prenehat
uporabljati zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št.
27/90 in 45/90) (56. člen).
Ker se do izdaje novih izvršilnih predpisov uporabljajo še nekateri
izvršilni predpisi, ki so bili izdani na podlagi zakona o prevozu
nevarnih snovi, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati
15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (58. člen).
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Predlog zakona o

UREJANJU

DRUGIH

SFRJ

V

STATUSA

DRŽAV

DRŽAVLJANUV

NASLEDNIC

REPURLIKI

NEKDANJE

SLOVENIJI

(ZUSDDD)
- EPA 749 - II - prva obravnava
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
in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU STATUSA
DRŽAVLJANOV DRUGIH DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE
SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI,

- minister za notranje zadeve;
- mag. Slavko Debelak, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

po 81. členu tega zakona v določenem roku postali tujci. Po Zakonu
o tujcih lahko tujci prebivajo v Sloveniji, če imajo dovoljenje za
začasno ali stalno prebivanje oziroma delovni ali poslovni vizum,
ki veljata kot dovoljenje za začasno prebivanje. Zakon o tujcih
tudi natančno določa pogoje, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja
ali vizuma. Tako je bilo ob uveljavitvi navedenega zakona za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje potrebno, ob izpopolnjevanju še
drugih v zakonu določenih pogojev, triletno neprekinjeno
prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 44/97) pa je ta rok podaljšal na osem let.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Republika Slovenija je z Zakonom o državljanstvu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), sprejetim v okviru
osamosvojitvene zakonodaje, omogočila državljanom drugih
republik nekdanje SFRJ, da ob pogojih, določenih v 40. členu,
pridobijo slovensko državljanstvo. V velikem številu so ti državljani
to ugodnost tudi izkoristili, saj je v skladu s tem pridobilo
državljanstvo Republike Slovenije več kot 171.000 oseb.

Že po prejšnjih predpisih so tujci iz drugih držav za prebivanje v
Sloveniji oziroma v SFRJ potrebovali ustrezna dovoljenja po
Zakonu o gibanju in prebivanju tujcev (Uradni list SFRJ, št. 56/80,
53/85, 30/89 in 26/90) in jim je dovoljenje za stalno prebivanje
ostalo v veljavi (tretji odstavek, 82. člen Zakona o tujcih). Državljani
drugih republik nekdanje SFRJ pred osamosvojitvijo niso
potrebovali nobenega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. Zato
ob uveljavitvi Zakona o tujcih niso mogli v celoti izpolniti pogoja za
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih
(predhodno dovoljenje za začasno prebivanje). Zaradi tega je

Vendar pa določeno število državljanov drugih republik bivše SFRJ
te možnosti iz različnih razlogov ali ni želeno ali pa ni moglo
uveljaviti. Nekateri so zamudili z zakonom določen rok, v katerem
bi lahko zaprosili za slovensko državljanstvo, drugi niso izpolnjevali
vseh predpisanih pogojev in jim je bila izdana negativna odločba,
tretji enostavno niso želeli postati državljani Slovenije.
S sprejemom in uveljavitvijo Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/
91 -I) so vse te osebe, ne glede na čas njihovega bivanja v Sloveniji,
30. marec 1999
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Vlada Republike Slovenije dne 3.9.1992 sprejela sklep št. 260-01/
91-2/5-8, po katerem je Ministrstvo za notranje zadeve pri
obravnavanju vlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
upoštevalo, da je izpolnjen omenjeni pogoj tudi v primeru, ko je
imel tujec v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče najmanj tri leta
in je v Sloveniji tudi dejansko živel, preden so zanj začele veljati
določbe Zakona o tujcih.

izkažejo učinkovito in pristno vez z Republiko Slovenijo, kar
je tudi v okviru Evropske unije priznan in uveljavljen kriterij za
priznanje pravice do bivanja ali naselitve v posamezni državi;

Kljub temu pa veliko število tujcev ni uredilo oziroma ni moglo
urediti svojega statusa in pridobiti ustreznega dovoljenja. Razlogi
za to so seveda različni. V velikem številu primerov so nedvomno
razlog vojne razmere na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.
Pomembno število omenjenih tujcev ni moglo pridobiti ustrezne
potne listine oziroma drugih dokumentov, ki so pogoj za izdajo
ustreznega bivalnega naslova. Pri določenem številu tujcev je bil
razlog bojazen pred vpoklicem v vojaške enote. Pri nekaterih pa
so razlogi neobveščenost, nepoznavanje predpisov, ipd.

uveljavitev splošnih načel mednarodnega prava in običajev
kakor tudi prakse večine članic držav Evropske unije.

dosledno spoštovanje sprejetih mednarodnih aktov, zlasti
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin;

2. Cilji in namen zakona
Namen predlaganega zakona je, da v določenem, relativno
kratkem obdobju treh mesecev, da možnost, da navedene
kategorije tujcev, državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ, ki iz opisanih razlogov do sedaj niso, ali niso mogli pridobiti
dovoljenja za stalno prebivanje oziroma urediti svojega pravnega
statusa v Republiki Sloveniji, to storijo sedaj, kolikor izpolnjujejo
predpisane pogoje. Sprejetje predlaganega zakona bi na ta način
odpravilo vse tiste pravne pomanjkljivosti, ki določenemu številu
teh tujcev onemogočajo uveljavljenje splošno priznanih človekovih
pravic, ki pa so seveda vezane na določen pravni status
posamezne osebe.

Ne glede na povedano pa je Ustavno sodišče z odločbo št. U-l284/94 z dne 04.02.1999 med drugim odločilo, da je Zakon o
tujcih v neskladju z Ustavo, ker ne določa pogojev za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje oseb iz drugega odstavka 81.
člena po preteku roka v katerem bi lahko zaprosile za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije, če tega niso storile ali po dnevu,
ko je postala odločba o nesprejemu v državljanstvu Republike
Slovenije dokončna. Ugotovljeno neskladnost je zakonodajalec
dolžan odpraviti v roku šest mesecev od dneva objave te odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije.

S sprejetjem zakona bi odpravili ugotovljeno neskladnost Zakona
o tujcih z Ustavo in se pridružili številnim demokratičnim državam,
zlasti pa članicam Evropske unije, ki na podoben način skušajo
pravno legalizirati pravni položaj tistih oseb, ki določen daljši čas
dejansko prebivajo na njihovem državnem ozemlju.

Poleg tega se v Sloveniji nahaja določeno število tujcev državljanov drugih republik bivše SFRJ, ki nimajo urejenega
stalnega prebivališča. Nekateri so zamudili rok za pridobitev
slovenskega državljanstva, dokler so bili pogoji še ugodni. Drugi
ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za pridobitev slovenskega
državljanstva niti za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Ocene o
številu takšnih oseb so zelo različne; nekatere nevladne
organizacije brez kakršne koli podlage navajajo celo skrajno
pretirane ocene. Po oceni Ministrstva za notranje zadeve je v
Republiki Sloveniji približno 3000 oseb, ki si svojega statusa po
osamosvojitvi niso uredile, dejansko pa v Sloveniji neprekinjeno
tudi živijo. Po oceni iz Agende 2000 je v Republiki Sloveniji 6000
takih oseb, medtem ko redno poročilo Evropske komisije o
napredku Slovenije, pri vkjučevanju Slovenije v Evropsko unijo
navaja število med 5 in 10 tisoč takih oseb.

V zakon so vgrajene vse potrebne procesualne garancije, da pri
njegovem izvajanju ne bi prišlo do zlorab in priznanja statusa
osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.
Sprejetje predlaganega zakona bi pomenilo pomemben korak v
procesu pridruževanja Slovenije k Evropski uniji kakor tudi
pomembno približevanje slovenske zakonodaje in prakse
zakonodaji in praksi držav članic Evropske unije na tem izjemno
občutljivem področju. Sprejem tega zakona, rešitve, ki jih predlaga,
ter cilje, ki se jih z njim želi doseči, bodo izjemnega pomena za
utrditev mednarodnega ugleda Slovenije.

Ne glede na dejansko število takšnih oseb pa je potrebno njihov
status pravno urediti. Nobena sodobna in pravno urejena država
ne more dopustiti, da na njenem ozemlju prebivajo osebe brez
urejenega pravnega statusa, vsaj ne v takšnem številu. Takšnim
osebam je v veliki meri onemogočeno ali pa vsaj zelo otežkočeno
uveljavljanje številnih temeljnih človekovih pravic in svoboščin,
kar za demokratično državo, kot je Republika Slovenija, ni
sprejemljivo. Na to okoliščino in na nujnost ureditve teh vprašanj
opozarja Varuh človekovih pravic, posebej pa so to vprašanja
izpostavili tudi eksperti Evropske unije, Visoki komisariat
Združenih narodov za begunce in nekatere druge nevladne
organizacije. Še posebej pomembno je, da na to nerešeno
vprašanje eksplicitno opozarja tudi Evropska komisija v svojem
rednem poročilu o napredku držav kandidatk za vstop v Evropsko
unijo (november 1998).

3. Načela zakona
Predlagani zakon ureja izjemen način pridobitve dovoljenja za
stalno prebivanje državljanom drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ glede na določbe Zakona o tujcih, ki sicer ureja izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje.
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, državljanu
druge države naslednice nekdanje SFRJ, ki je imel na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(23.december 1990) na območju Slovenije prijavljeno stalno
prebivališče in od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko
živi in tujcu, ki je na dan 25. junija 1991 prebival v Republiki Sloveniji
in od tega dne dalje tukaj tudi dejansko neprekinjeno živi.

Na podlagi navedenih ugotovitev in dejstev so glavni razlogi za
sprejem predlaganega zakona naslednji:
-

odprava ugotovljene neskladnosti drugega odstavka 81. člena
Zakona o tujcih z Ustavo, kot to izhaja iz navedene odločbe
Ustavnega sodišča;

-

odprava neurejenega pravnega položaja določenega števila
tistih tujcev, ki lahko z izpolnitvijo določenih pogojev nedvomno
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Zaradi zagotovitve enakosti obravnave se lahko tujcu, ki je zaprosil
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, pa o
njegovi prošnji še ni bilo dokončno odločeno, izda dovoljenje za
stalno prebivanje po tem zakonu.
Rok za vložitev prošnje je tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
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Če izhajamo iz dejstva, da je bilo v Republiki Sloveniji na dan
30.06.1998 2,7 % prebivalstva prejemnikov denarnih dajatev po
Zakonu o socialnem varstvu (upravičencev in njihovih družinskih
članov, ki so prejemali denarno pomoč kot edini vir preživljanja ali
denarni dodatek z dodatkom za tujo nego in pomoč ter enkratno
denarno pomoč), ki so prejemali povprečno 13.720,00 SIT
mesečno, stroški izplačil pa so znašali 43,00 SIT mesečno na
prejemnika, bi bilo potrebno za enak odstotek novih upravičencev
nameniti dodatnih 1.113.600,00 SIT mesečno, kar znaša
13.363.200,00 SIT letno, kar pomeni, da bi jih bilo potrebno v
proračunu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dodatno
zagotoviti najmanj toliko samo za denarne dajatve. Glede na
dejstvo, da gre za populacijo, ki si svojega statusa kot tujec v
Republiki Sloveniji ni urejala morda tudi zaradi pomanjkanja
sredstev za preživljanje, pa je lahko število upravičencev še
višje.

4. Ocena finančnih sredstev
Z uveljavitvijo zakona bodo nastale finančne obveznosti na več
področjih.
Glede na pričakovano število vlog bo potrebno najmanj za obdobje
enega leta po uveljavitvi zakona kadrovsko in tehnično okrepiti
pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.
Nastale pa bodo tudi obveznosti na področju zagotavljanja
socialnega in zdravstvenega varstva za tiste tujce, ki so do tega
upravičeni po teh predpisih.
Povečalo se bo število upravičencev do denarnih dajatev po
Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 odločba US).

3. člen

BESEDILO ČLENOV

Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tistemu, ki:
1. člen

je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje na zaporno
kazen najmanj treh let, ali
je bil po 25. juniju 1991 obsojen na zaporne kazni, katerih
skupna dolžina presega pet let, ali
je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje iz
petnajstega ali šestnajstega poglavja Kazenskega zakona
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90
in 39/90), uperjeno zoper Republiko Slovenijo oziroma druge
vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje
kazenska zakonodaja Republike Slovenije, ne glede na to,
kje je bilo to dejanje storjeno, ali
je bil obsojen za kaznivo dejanje iz triintridesetega,
štiriintridesetega ali petintridesetega poglavja Kazenskega
zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/
94).

Državljanu druge države naslednice nekdanje SFRJ (v nadaljnjem
besedilu: tujec), ki je na dan 23. decembra 1990 imel na območju
Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne
dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živi oziroma tujcu, ki je na
dan 25. junija 1991 prebival v Republiki Sloveniji in od tega dne
dalje v njej tudi dejansko neprekinjeno živi, se ne glede na določila
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1, 44/97, 50/98 - odločba
US in 14/99- odločba US) lahko izda dovoljenje za stalno
prebivanje, pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
2. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega zakona pri upravni enoti, na
območju katere tujec prebiva.
Tujec, ki je vložil vlogo za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-1, 30/91, 38/92, odločba US št. 61/92 in
13/94), pa mu je bila izdana negativna odločba, lahko vloži prošnjo
iz prejšnjega odstavka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona oziroma od dokončnosti odločbe, če postane odločba
dokončna po uveljavitvi tega zakona.

4. člen
Na podlagi dejstev in okoliščin ugotovljenih v postopku lahko
ministrstvo izda odločbo brez poprejšnjega zaslišanja stranke,
če oceni, da zaslišanje stranke ne bi spremenilo stanja stvari.
5. člen

O prošnjah iz prejšnjih odstavkov tega člena odloča Ministrstvo
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Če postopka ni mogoče končati brez sodelovanja stranke, se
njen molk šteje za umik prošnje, če kljub v opozorilu ministrstva
postavljenem roku ne opravi dejanja, potrebnega za nadaljevanje
ali dokončanje postopka.

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži na
obrazcu, ki ga predpiše minister za notranje zadeve.
Dovoljenje za stalno prebivanje se izda na obrazcu, določenem v
Pravilniku o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
19/91 in 52/94).
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6. člen

6. državljanstvo;
7. poklic;
8. kraj, ulico in hišno številko stalnega ali začasnega prebivališča
oziroma kraja prebivanja v Republiki Sloveniji na dan
23.decembra 1990 oziroma 25 . junija 1991;
9. kraj, ulico in hišno številko sedanjega prebivališča ali kraja
prebivanja;
10. datum prihoda na območje Republike Slovenije;
11. dokazila o dejanskem neprekinjenem prebivanju;
12. vrsto in številko dokumenta o istovetnosti, datum izdaje,
njegova veljavnost in organ, ki ga je izdal;
13. datum vložitve prošnje in izdaje potrdila;
14. datum in številko izdaje odločbe ali sklepa in datum vročitve.

Ministrstvo lahko tujcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje po Zakonu o tujcih, pa o njegovi prošnji še ni bilo
dokončno odločeno, izda dovoljenje za stalno prebivanje po tem
zakonu, če je to zanj ugodnejše.
7. člen
Zaradi zagotovitve podatkov o tujcih ter o izdanih odločbah in
sklepih vodi ministrstvo evidenci o:
prejetih prošnjah,
izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih.

Evidence iz tega člena se povezujejo z evidencami, določenimi z
Zakonom o tujcih.

Evidenco o prejetih prošnjah vodijo tudi upravne enote.

Za druga vprašanja, ki se nanašajo na varstvo, uporabo,
posredovanje in hrambo osebnih podatkov, se smiselno
uporabljajo določbe XV. poglavja Zakona o tujcih.

Evidence vsebujejo naslednje osebne in druge podatke:
1.
2.
3.
4.
5.

priimek in ime;
dekliški priimek;
spol;
rojstni datum (dan, mesec, leto);
rojstni kraj (država, kraj);

8. člen
Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon določa krog oseb, tujcev, na katere se nanaša. To so
državljani drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki so imeli na
dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(23.december 1990) na območju Slovenije prijavljeno stalno
prebivališče in od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko
živijo in tujci, ki so na dan 25. junija 1991 prebivali v Republiki
Sloveniji in od tega dne dalje tukaj tudi dejansko neprekinjeno
živijo. Tem tujcem se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje.

Zakon posebej določa, da lahko ministrstvo izda odločbo brez
poprejšnjega zaslišanja stranke, če po izvedenem ugotovitvenem
postopku oceni, da zaslišanje stranke ne bi spremenilo stanja
stvari. Gre za primere, ko bo iz spisovne dokumentacije razvidno,
da tudi zaslišanje stranke, torej njena izjava o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločbo, ne bi prineslo novih
elementov za drugačno odločitev.
Če stranka kljub opozorilu ministrstva v roku ne opravi nobenega
dejanja, potrebnega za nadaljevanje ali dokončanje postopka, se
njen molk šteje za umik zahteve.

Rok za vložitev prošnje je tri mesece po uveljavitvi tega zakona,
razen za tiste tujce, ki so vložili vlogo za sprejem v slovensko
državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, pa jim je bila izdana negativna odločba, ki je postala
dokončna pa uveljavitvi zakona. Po uveljavitvi tega zakona lahko
vložijo prošnjo v istem roku, ki pa prične teči z dokončnostjo
negativne odločbe.

Navedeni določbi 4. in 5. člena zakona sta izraz želje po
ekonomičnosti postopka. Seveda pa navedeni določili z ničimer
ne posegata v možnost stranke, da dokaže svoje navedbe.
Če je prosilec zaprosil za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
po Zakonu o tujcih, pa o njegovi prošnji še ni bilo dokončno
odločeno, lahko ministrstvo izda dovoljenje za stalno prebivanje
po tem zakonu, če je to za prosilca ugodnejše.

Prošnja se vloži na predpisanem obrazcu na upravni enoti, na
območju katere tujec prebiva, o njej pa odloča Ministrstvo za
notranje zadeve.
Postopek teče v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku, z izjemami, ki so obrazložene v nadaljevanju.

Zaradi zagotovljanja varnosti osebnih podatkov zakon določa tri
evidence in njihovo vsebino. Vse se povezujejo z evidencami po
Zakonu o tujcih, pri čemer glede drugih vprašanj, ki niso urejena
s tem zakonom, zanje veljajo določbe Zakona o tujcih.

Določeno je tudi, v katerih primerih se dovoljenje za stalno
prebivanje ne izda. Gre za razloge, ki tudi sicer pomenijo razlog
za odpoved stalnega prebivanja in analogno z Zakonom o
državljanstvu Republike Slovenije razlog za zavrnitev vloge za
pridobitev državljanstva.
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Predlog zakona o

PREPREČEVANJU

PREPOVEDANIH

ODRAVNAVI

UPORABE

DROG

IN

0

UŽIVALCEV

PREPOVEDANIH

DROG

(ZPUPD)

- EPA 750 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU UPORABE
PREPOVEDANIH DROG IN O OBRAVNAVI UŽIVALCEV
PREPOVEDANIH DROG,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna
sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo,
- Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, mag. farm., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo,
- Majda BENJE MIHELIČ, dipl. iur., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije.

UVOD

Področje drog v Republiki Sloveniji ureja Zakon o proizvodnji in
prometu mamil (Ur.list SFRJ 55/78 in 58/85). Zakon pojmovno
opredeljuje mamila in določa pogoje za proizvodnjo in promet z
mamili. Po drugem členu tega zakona veljajo za mamila tudi
psihotropne snovi, navedene v seznamu mamil.

Poleg navedenih predpisov urejajo promet z mamili še Pravilnik o
pogojih in postopkih za izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz mamil
(Ur.list SFRJ 50/79), Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc
in poročil ter o rokih za pošiljanje podatkov o proizvodnji in prometu
mamil (Ur.list SFRJ 54/79,4/80), Odločba o seznamu mamil (Ur.list
RS 5/98, 69/98) ter Odločba o seznamu mamil, ki se smejo dajati
v promet za medicinske in veterinarske namene (Ur.list SFRJ
70/78, 52/83, 47/85).

Zakon o proizvodnji in prometu mamil in izvršilne predpise, izdane
na njegovi podlagi, uporabljamo v Republiki Sloveniji v skladu s 4.
členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.list RS št.1/
91 - I), ki določa, da se do izdaje ustreznih predpisov Republike
Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni
predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona,

Po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur.list RS štev. 63/
94 ) sta v 196. in 197. členu kot kaznivo dejanje opredeljena le
neupravičena proizvodnja in promet z mamili ter omogočanje
uživanja mamil. Posest prepovedanih drog, za katera se lahko
ugotovi, da so namenjena izključno osebni uporabi, ne sodi med
kazniva dejanja in se šteje za prekršek po Zakonu o proizvodnji
in prometu mamil (Ur.list SFRJ 55/78).

1. OCENA STANJA
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Tudi rezultati raziskave glede pitja alkohola med mladimi v Ljubljani
so zaskrbljujoči. Med anketiranimi petnajstletniki jih je bilo 54%
vsaj enkrat opitih z alkoholom. Skoraj 22% petnajstletnikov je že
kdaj vozilo motorno vozilo pod vplivom alkohola. Marihuano je
vsaj enkrat kadilo 16.7% učencev, od tega 1 do 2-krat 6%, od 3
do 9-krat 4.3% , več kot 20-krat pa 4.7% učencev.

V 66.členu Kazenskega zakonika je opredeljeno obvezno
zdravljenje alkoholikov in narkomanov. Storilcu, ki je storil kaznivo
dejanje zaradi odvisnosti od alkohola ali mamil, sme sodišče izreči
obvezno zdravljenje. Ukrep se lahko izvršuje v zavodu za
izvrševanje kazni ali v zdravstvenem zavodu. Če se izreče pogojna
obsodba, lahko sodišče naloži storilcu zdravljenje na prostosti,
ter pri tem upošteva njegovo pripravljenost za zdravljenje.

Med petnajstletniki se pojavljajo tudi druge prepovedane droge
(kokain, heroin, ecstasy, LSD idr.). Te je že uporabljalo 0.6 do 3.2
% učencev. Večina učencev je prvič poskusila droge v starosti 14
ali 15 let.

V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.list SRS 17/78) je
v 162.,163.,164. in 165. členu opredeljeno obvezno zdravljenje
alkoholikov in narkomanov.

Po podatkih raziskave "Kakovost storitve vzdrževalnega
metadonskega programa", ki je bila v letu 1996 izvedena v centrih
za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,
je bila najnižja starost začetka jemanja prepovedanih drog 11 let.

V Republiki Sloveniji veljajo tudi mednarodne konvencije, ki jih je
sklenila bivša Jugoslavija in sicer: Enotna konvencija o mamilih iz
leta 1961 (Ur.list SFRJ 2/64 ), Protokol o spremembah enotne
konvencije o mamilih, dopolnjen leta 1972 (Ur.list SFRJ 3/78),
Konvencija o psihotropnih substancah iz leta 1971 (Ur.list SFRJ
40/73) ter Konvencija Združenih narodov zoper nezakonit promet
mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988 (Ur.list SFRJ 14/90).

Izmed anketiranih v teh centrih je pred 15. letom pričelo jemati
prepovedano drogo kar 40% mladostnikov, do 18. leta pa več kot
80%. Povprečna starost začetka jemanja drog je bila 16.5 let, le
nekolika nižja pri dekletih. Kar 78% jih je pričelo z marihuano, ki so
jo povprečno jemali 4 leta, preden so pričeli s heroinom. To pa je
dovolj dolgo obdobje, da bi lahko nekatere s psihosocialno
obravnavo odvrnili od uživanja tudi drugih drog.

Problematika uporabe prepovedanih drog stalno narašča. Med
najbolj izrazita povečanja problematike štejemo število smrtnih
primerov zaradi uživanja drog. Prav tako ugotavljamo tudi
povečano število tistih, ki jim je samo takojšna zdravniška pomoč
rešila življenje.

Za oceno o številu zasvojenih v Republiki Sloveniji, se lahko
opiramo na več - tudi mednarodno priznanih - indikatorjev:

Naraslo je tudi število kaznivih dejanj in prekrškov zaradi
neupravičene posesti prepovedanih drog. Tudi zaseženih je bilo
več prepovedanih drog prejšnja leta. Povečala se je količina
zaseženega heroina, predvsem pa izstopajo zaplembe novih
sintetičnih drog. Eden od kriterijev povečevanja problematike je
tudi sekundarni kriminal, ki se pri nas odraža predvsem v nasilnih
dejanjih, ropih na menjalnice, goljufijah, pa tudi primeri pranja
denarja niso redki. Problematika mednarodne trgovine s
prepovedanimi drogami pri nas dobiva prave razsežnosti
organiziranega kriminala.

1. mnenia ključnih strokovnih delavcev
Ključni strokovni delavci na tem področju podajajo tako zelo
različna mnenja, da na podlagi le-teh ni moč dati relevantne ocene.
Njihove navedbe se gibljejo med 5000 in 15000 zasvojenimi s
prepovedanimi drogami. Razpon je daleč preširok za skupno
oceno.

Prav tako je zaskrbljujoče stanje uporabe prepovedanih drog
med mladoletniki.Vse več je podatkov, da se že na osnovnih
šolah ali pa v neposredni bližini odvija trgovina s prepovedanimi
drogami.

2. sklepanje o številu vseh zasvojencev izhaiaioč iz števila
vključenih v metadonski program

Različne ankete v obdobju 1991 do 1995 so pokazale, da je 13 do
30% mladih v Sloveniji poskusilo nedovoljeno drogo in da je
povprečna starost prvega stika z drogo 15 do 17 let.

Ameriška metoda - ni pa preizkušeno, ali velja tudi v evropskem
in slovenskem prostoru - uporablja število vključenih v metadonski
program kot pokazatelj 10 % deleža vseh zasvojenih. Če je v
Sloveniji v metadonski program vključenih 1000 oseb, potem na
podlagi te metode sklepamo, da je vseh zasvojencev 10000. Pri
nas pa moramo upoštevati dobro regionalno pokritost
metadonskega programa in dostopnost, ki jo je težko primerjati z
razmerami v ZDA.

V letu 1992 je bila opravljena prva večja raziskava o razširjenosti
uživanja dovoljenih in prepovedanih drog v Ljubljani. Podatki o
uživanju alkohola, tobaka in prepovedanih drog so bili zbrani na
populaciji 1029 srednješolcev v starosti od 15 do 18 let na sedmih
ljubljanskih srednjih šolah.
1.3% deklet in 1.7% fantov je vsaj enkrat v življenju poskusilo
heroin oz. kokain. Najpopularnejša "rekreacijska" prepovedana
droga v zadnjem letu pred anketiranjem je bil kanabis. Fantje so
pogosteje posegali po alkoholu, tobaku in prepovedanih drogah
kot dekleta. Dekleta pa so prednjačila pri uporabi psihoaktivnih
zdravil izven zdravniškega nadzora. Uporaba dovoljenih in
prepovedanih drog je bila bolj pogosta med starejšimi adolescenti
kot med mlajšimi.

3. Podatki policije
Glede na količino zasežene droge in število kriminalnih dejanj v
zvezi z drogami" smemo zaključiti, da je srednja ocena o številu
zasvojenih s prepovedanimi drogami v Sloveniji okoli 5000. Večinski
delež pri tem številu zajema heroinske zasvojence.
Pri ocenjevanju trendov je pomemben še en podatek, da narašča
število uživalcev amfetaminov. Pojav je nov, vendar zelo množičen,
obenem pa še ni preteklo dovolj inkubacijskega časa, da bi se
pojavila množičnejša zasvojenost. V bližnji bodočnosti pa - tako
po mnenju domačih kot tujih strokovnjakov - pričakujemo, da bo
število amfetaminskih zasvojencev preseglo število pretežno
heroinskih zasvojencev.

V anonimni raziskavi med 1388 učenci prvih razredov srednjih
šol v Ljubljani leta 1995 se je pokazalo, da narašča uživanje
legalnih drog, kot sta tobak in alkohol, najhitreje med mlajšimi
starostnimi skupinami. Rezultati raziskave kažejo, da je 60%
petnajstletnikov že kdaj kadilo cigarete, od teh skoraj tretjina prvič
v starosti 11 let ali manj.
Petina anketiranih učencev je v času anketiranja redno kadila,
dodatna desetina pa je kadila občasno.
poročevalec, št. 18
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programov, saj le na ta način lahko zajamemo različnost v
osebnosti, odnosnem sistemu in razvoju odvisnosti pri
posamezniku in njegovih bližnjih. Osnovni cilj strategije razvoja
mreže socialnovarstvenih storitev in programov reševanja
socialne problematike povezane z uživanjem drog je v
preprečevanju socialne izključenosti uživalcev drog in
zagotavljanju pogojev za procese socialnega vključevanja.

Vzporedno s porastom uporabe prepovedanih drog stihijsko
nastajajo razni pristopi nevladnih organizacij k tej problematiki s
cilji: preučevanja in evidentiranja tega pojava, preprečevanja,
zdravljenja, socialne rehabilitacije in reintegracije uživalcev
prepovedanih drog. Pojav je zelo kompleksen, oblike pomoči in
dela s to populacijo - tako z uživalci prepovedanih drog kot z
njihovimi bližnjimi in širšo družbo - pa zelo raznovrstne. Nujni so
različni pristopi in oblike pomoči z upoštevanjem različne
problematike in individualnih potreb uživalcev prepovedanih drog.
Različnost programov pa je koristna le, če so usklajeni na
nacionalnem nivoju.

Temeljni pogoj za strokovno delo z uživalci drog je v vzpostavitvi
stika med uživalci drog, strokovnimi delavci in širšo družbo. To bo
doseženo z zagotavljanjem socialno varstvenih storitev v okviru
javne službe (predvsem socialne preventive, prve socialne
pomoči, osebne pomoči in pomoči družini) ter razvojem programov
za reševanje socialne problematike povezane z uživanjem drog,
ki bodo temeljili na nizkopražnih metodah (npr.: terensko delo).

Zdravstveni Svet je leta 1994 sprejel osnovno doktrino zdravljenja
odvisnih od prepovedanih drog. Zajeta je v osnutku Priporočil
zdravnikom za zdravljenje odvisnih od drog, ki predstavljajo temelj
zdravstvene obravnave odvisnih od drog.

Različne oblike medsebojne pomoči uživalcev ali njihovih bližnjih
bodo služile kot dodatni način aktivnega reševanja socialne
problematike.

Po medresorski potrditvi doktrine vzdrževalnega metadonskega
programa se je v letu 1995 vzpostavila mreža centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog.

Pomembno vlogo pri reševanju socialne problematike povezane
z uživanjem drog imajo programi, ki so usmerjeni v vzpostavitev
in vzdrževanje abstinence. Različne oblike teh programov (dnevni
centri, terapevtske skupnosti, programi za ponovno vključevanje
v družbo) naj bi pokrile potrebe po vključitvi v visokopražne
programe. Načrtujemo 7-8 tovrstnih »centrov«, ki bi zagotavljali
obravavo 150 posameznikom in njihovim družinam.

Prav tako je pričel januarja 1995 delovati tudi Oddelek za
detoksikacijo na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje na
Psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer je bilo do danes hospitaliziranih
preko dvesto pacientov.
Na Centru za zdravljenje odvisnosti Kliničnega oddelka za
mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani, kakor se Oddelek
za detoksikacijo po novem imenuje potekajo tudi številne
ambulantne dejavnosti, kot so svetovanje, individualna in
skupinska terapija, konziliarne in edukacijske dejavnosti ter
raziskovalno delo.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

V enajstih centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
nedovoljenih drog tipa A in B v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju,
Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Piranu in
Velenju, so omogočene zdravstvene storitve vsem zavarovanim
osebam, poteka pa tudi posvetovalnica za odvisnike, svojce in
pedagoge, individualna, skupinska in družinska terapija, priprava
na hospitalno obravnavo, pomoč pri rehabilitaciji in reintegraciji v
družbo, konzultacije za zdravstveno in socialno službo, patronaža
ter povezava s terapevtskimi skupnostmi in skupinami za
samopomoč ter praktično izvajanje vzdrževalnega
metadonskega programa.

Področje, ki ga ureja predlog zakona v Republiki Sloveniji še ni
urejeno.
Razlogi za sprejem zakona so:

Trenutno je v vzdrževalni metadonski program vključenih več
kot 1000 vzdrževancev. Med prvimi v Evropi je bilo uvedeno tudi
cepljenje proti hepatitisu B za osebje in paciente centrov.
Zaskrbljujoča je tudi visoka stopnja okuženosti s hepatitisom C,
ki je od 50 do 80 odstotkov.

1. Uporaba prepovedanih drog je v porastu. Vzporedno s tem
stihijsko pospešeno nastajajo razni pristopi k tej problematiki s
cilji: proučevanja in evidentiranja tega pojava, preprečevanja,
zdravljenja, programi reševanja socialne problematike povezane
z uživanjem prepovedanih drog. Pojav je zelo kompleksen, oblike
pomoči in dela s to populacijo - tako z uživalci prepovedanih drog
kot z njihovimi bližnjimi in širšo družbo - pa zelo raznovrstne.
Nujni so različni pristopi in oblike pomoči z upoštevanjem različne
problematike in individualnih potreb uživalcev prepovedanih drog.
Predlog zakona opredeljuje naslednja glavna področja:
preprečevanje, zgodnjo intervencijo, zdravljenje, programi
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog in spremljanje.

Skupaj s Češko Republiko smo bili vključeni v projekt Svetovne
zdravstvene organizacije o okužbi z virusom HIV in zmanjševanju
škode med intravenoznimi uživalci drog v Republiki Sloveniji, v
okviru katerega je prišlo do izobraževanja o metadonskem
programu na Češkem in do izvajanja terenskega dela v Sloveniji.
Projekt je pilotsko potekal v Ljubljani, kjer se v zmanjšanem obsegu
še nadaljuje.

2. Na nacionalnem nivoju je pospeševanje razvoja različnih
programov možno, če so programi zakonodajno, finančno ter
nadzorno ustrezno podprti. Skladen razvoj področja obravnavanja
prispeva k delovanju posameznih programov. Predlog zakona
določa ministrstva, ki prednostno skrbijo za razvoj, financiranje
in nadzor na posameznih področjih. Podrobnosti posameznih
področij bodo določene s podzakonskimi akti.

Programe zmanjševanja škode, predvsem deljenje igel, izvaja
tudi nevladna organizacija Stigma iz Ljubljane.

3. Različnost programov je koristna le, če so usklajeni na
nacionalnem nivoju. Predlagani zakon za področje priprave,
razvoja in spreminjanja nacionalnega programa določa strokovno
telo na ravni vlade za pripravo nacionalnega programa in
koordinacijo različnih programov v državi.

V centrih tipa A poteka tudi postavljanje indikacij za vzdrževalni
metadonski program ter nadzor nad delom centrov tipa B.

Cilj razvoja mreže izvajalcev socialno varstvenih storitev in
programov reševanja socialne problematike povezane z
uživanjem drog je v zagotovitvi aktivnega sodelovanja uživalcev
drog in njihovih bližnjih pri urejanju težav povezanih z uživanjem
flrog. Pri razvoju mreže se podpira pluralnost izvajalcev in
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Pri pripravi Predloga zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev so bile upoštevane
tudi direktive Evropske skupnosti »Decision No.102/97/EC of the
Council of The European Parliament and of the Council of 16
December 1996 adopting a programme of Community action on
the prevention of drug dependance vvithin the framevvork for action in the field of public health (1996-2000) ter priporočila
Deklaracije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna
skupščina Združenih narodov leta 1959 z resolucijo št. 1386(XIV).

Predlogu zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami (34.člen), ki je v parlamentarnem postopku. Urad za
droge hkrati zagotavlja in koordinira delo za Komisijo vlade
Republike Slovenije za droge.
4. Problematika uporabe prepovedanih drog je raznoliko urejena.
Predlagani zakon z izvršilnimi predpisi bo prvič v Republiki Sloveniji
natančneje opredelil nekatere ključne osnovne pojme na tem
področju, zlasti: poglavitna področja preprečevanja uporabe
prepovedanih drog, področje spremljanja ter oblike zdravljenja in
programe reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
drog. Predlog zakona tudi določa, katera ministrstva natančneje
opredelijo specifike posameznih področij in aktivnosti.

Vlada Republike Slovenije ja na svoji 96.seji, dne 28.julija 1994
sklenila, da začne postopek za polnopravno vključitev Slovenije
v skupino Pompidou pri Svetu Evrope ter imenovala stalnega
korespondenta Slovenije za skupino Pompidou.

5. V razvitem svetu se v sistemske ukrepe države na področju
uporabe prepovedanih drog učinkovito vključujejo tudi nevladne
organizacije. V nekaterih državah nosijo nevladne organizacije
tudi večji del obravnave te problematike. Predlog zakona
opredeljuje vlogo nevladnih organizacij, ki so v Sloveniji na tem
področju že dolgo aktivne. S tem zakonom bo njihovo delo tudi na
tem področju natančneje opredeljeno.

Slovenija je kot članica Svetovne zdravstvene organizacije dolžna
sodelovati pri evalvaciji projekta in gibanja "Zdravje za vse do leta
2000". Sedemnajsti cilj projekta predvideva znatno zmanjšanje
uporabe različnih dovoljenih in prepovedanih drog. V zvezi s tem
predvideva strategija uvedbo spremljanja indikatorjev škodljive
uporabe drog.
Države zahodne Evrope urejajo področje zdravljenja in programe
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog znotraj širše zdravstvene in socialne
zakonodaje (npr. Danska) ali preko posebnih zakonov in strategij
(npr. Velika Britanija). Cilj tovrstne zakonodaje je predvsem, da se
zasvojenim s prepovedanimi drogami omogoči celovita obravnava
in pomoč z namenom, da bi ali dosegli abstinenco ali zmanjšali
škodo, ki jo povzročajo sebi in družbi. V ta namen tovrstni zakoni
in strategije ločujejo med tistimi zasvojenimi, ki želijo doseči
abstinenco in tistimi, ki tega namena (še) nimajo. Priporočajo čim
širšo paleto programov in izvajalcev, razvoj različnih ustanov npr.
terapevtskih centrov, metadonskih centrov, centrov za pomoč
družinam, katerih izvajalci so vladne in nevladne organizacije.

6. S predlogom zakona so opredeljeni tudi novejši programi, kot
so nizkopražni programi: programi izmenjave igel, terensko delo,
vzdrževalni metadonski program.
7. Za načrtovanje in razvoj preprečevanja, zdravljenja, programov
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem drog ter
represivne dejavnosti, načrtovanje strategije ter načrtovanje
usmeritev, potrebujejo vsi zadolženi na področju uporabe
prepovedanih drog splošne in posebne informacije o naravi,
obsegu, vzorcih in trendih v zvezi z uporabo drog ter pravne
podlage za načrtovanje ukrepov.

Novejša zakonodaja in strategije poudarjajo predvsem pomen
programov za zmanjševanje škode kot je npr. deljenje igel zaradi
preprepčevanja širjenja različnih okužb npr. z virusi HIV ali
hepatitisov C in B. V evropskem merilu izstopa strategija za Anglijo
in VVales (Tackling Drugs Together:1995), kjer je do podrobnosti
opredeljeno reševanje problematike zasvojenosti s prepovedanimi
drogami in obsega preventivo, obravnavo v zdravstvenih in ostalih
ustanovah? ter delovanje represivnih organov.

3. MEDNARODNA PRIPOROČILA
Mednarodna priporočila predvidevajo, da se zakonodaja na
področju prepovedanih drog obravnava v dveh ločenih celotah zakonih, in sicer:
1. Zakon, ki določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja
in promet s prepovedanimi drogami. Vanj je vključena tudi
klasifikacija vseh rastlin in substanc, ki lahko povzročijo
zasvojenost oziroma imajo škodljive posledice za zdravje, ter
pravna regulativa, ki iz tega izhaja.

Glavni cilj te strategije je preprečiti uporabo prepovedanih drog.
Tistim, ki so zasvojeni, pa ponuditi programe za dosego abstinence oziroma tistim, ki se še niso odločili za abstinenco, ponuditi
programe zmanjševanja škode.

2. Zakon, ki opredeljuje obravnavo uživalcev drog. V njem so
določene možnosti obravnave uporabnikov z namenom, da se
zmanjša škoda zaradi uporabe prepovedanih drog. Določena so
načela, ki naj zmanjšajo povpraševanje po drogah.

Danska v svojem zakonu o socialnem varstvu iz leta 1996 ne
govori več o zasvojenih s prepovedanimi drogami kot o posebni
kategoriji temveč kot o socialno izključenih. S tem v zvezi je cilj
zakonodaje dvig kvalitete življenja zasvojenih. Doseganje abstinence zanje ni več končni cilj, temveč je cilj izboljšanje življenskega
standarda. Pristop do zasvojenih je individualnen in poudarjajo
sodelovanje uporabnikov pri načrtovanju in izbiri obravnave.

Večina držav zahodne Evrope je že podpisala vse tri v uvodu
omenjene mednarodne konvencije na področju prepovedanih drog
ter skladno z vsebino konvencij uskladila zakonodajo. Države
vzhodne in centralne Evrope se vključujejo v program pomoči
Združenih narodov (Legal Advisory Programme).

Podobno kot na Danskem ima tudi Nizozemska individualni pristop
obravnave zasvojenih s prepovedanimi drogami. Na
Nizozemskem ne obstaja strategija za celotno državo, temveč je
razreševanje tovrstne problematike naloga mest. Nizozemska
mesta so znana po politiki prikrojevanja programov glede na
trenutne potrebe. Sprejemljivi so vsi programi, ki zmanjšujejo škodo
posamezniku - uživalcu droge in družbi. Obstaja izjemno visoka
toleranca do uživalcev drog.

Vlada Republike Slovenije ja na svoji 96.seji, dne 28.julija 1994,
sprejela svetovalno vlogo UNDCP (United Nations International
Drug Control Programme) pri pripravi nove zakonodaje na
področju drog.
Program Združenih narodov (United Nations International Drug
Control Programme) s posebnim projektom mednarodnih
priporočil (Legal Advisory Programme) svetuje državam
podpisnicam mednarodnih konvencij in nudi brezplačno pomoč
pri pripravi zakonodaje na področju drog.
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Svetovna zdravstvena organizacija v kriterijih izdelave zakonodaje
upošteva sledeče kriterije:
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Negativni kriteriji:

razvoja vseh glavnih področij obvladovanja zlorabe drog, z
načelom enakopravnosti sektorjev.

1. zakonodaja naj ne bi omejevala prostorov, kjer naj bi uživalci
prepovedanih drog dobivali pomoč;
2. ne sme biti omejevalna pri izbiri organizacij, ki se ukvarjajo z
zdravljenjem, spodbujati mora alternativne oblike obravnave;
3. ne sme spregledati že obstoječih programov zdravljenja;
4. na splošno naj ne bi ločevala programov za zdravljenje in
rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami in z
alkoholom;
5. naj ne bi stigmatizirala stališč do alkoholikov in uporabnikov
prepovedanih drog;

Naslednji pomembnejši cilj Predloga zakona je povezava vseh
pomembnejših pristopov urejanja problematike drog v enotni
nacionalni program, ki ga bo usklajeval Urad za droge. Delo in
pooblastila pa opredeljena s pravilnikom. Temelje delovanja Urada
za droge opredeljuje ta zakon.
Predlog zakona določa pristojna ministrstva, ki prednostno skrbijo
za posamezne programe. Načeloma so ta področja neodvisna
med seboj, upoštevajo skupen nacionalni program, ministrstva
pa zagotavljajo sredstva in nadzor, da se vsi programi
nacionalnega pomena lahko skladno razvijejo. Temeljno načelo
opredelitve nacionalnega programa je njegova strokovna
utemeljenost in nacionalni pomen programa. Podpora programom
nacionalnega pomena vključuje tudi načelno ohranjanje posebnosti
teh programov in enake možnosti za dodelitev sredstev. Podprti
so tudi programi lokalnega pomena, morajo pa biti usklajeni z
nacionalnim programom.

Pozitivni kriteriji:
1. mora biti odraz nacionalne politike in strategije v državi;
2. upoštevati mora obstoječe strokovnjake, predvsem
zdravstvene in socialne delavce;
3 obravnava naj bi bila zagotovljena po celotni državi glede na
obstoječe potrebe;
4. mora spodbujati medsektorsko sodelovanje;
5. mora ščititi državljanske pravice posameznikov ne glede na
izobrazbo, bivanje itd..

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zaradi širjenja uporabe prepovedanih drog in interdisciplinarnosti
pojava je potrebno zagotoviti raznovrstne oblike pomoči in dela s
populacijo uporabnikov prepovedanih drog kot z njihovimi bližnjimi
in širšo družbo.

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Države večinoma urejajo predvsem obvezno zdravljenje kot
alternativo zaporni kazni, ko pa gre za druge prostovoljne oblike
zdravljenja in programe reševanja socialne problematike
povezane z uživanjem drog, je zakonodaja nedorečena.

Predlog zakona opredeljuje naslednja glavna področja:
preprečevanje, zgodnjo intervencijo, zdravljenje, socialno
rehabilitacijo, reintegracijo in spremljanje.

Glavni cilj Predloga zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev je osnovna pravna
opredelitev temeljnih področij nacionalnega reševanja uporabe
prepovedanih drog in vzporedne problematike zdravljenja,
programe reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
drog, preventive, spremljanja in nacionalnega programa za to
področje. Področje prometa ter proizvodnje pepovedanih drog se
urejajo v posebnih zakonih. Obenem je potrebno zakonodajo na
tem področju uskladiti z načeli UNDCP, ki ima po sklepu vlade
Republike Slovenije svetovalno vlogo za to področje. V tem okviru
gre za naslednja načela:

Obstoječi način financiranja:
Stroški preprečevanja, zdravljenja in programi reševanja socialne
problematike povezane z uživanjem drog se financirajo v Republiki
Sloveniji po dveh poteh:
- indirektno: preko javnih pooblastil javnih zdravstvenih in
socialnih zavodov;
- direktno: iz proračunskih postavk pristojnih ministrstev.

- upoštevanje zakonodaje razvitih držav - predvsem njihovih
pozitivnih izkušenj, ki se dajo smiselno prenesti na slovensko
področje in razmere;
- ureditev ločene zakonodaje za področja represivnega dela in
nadzora nad prometom in proizvodnjo prepovedanih drog in
po drugi strani zlasti za področja zdravljenja, programe
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem drog
in preventive;
- vzpodbujanje specifične obravnave posameznih podskupin
oseb, ki uporabljajo droge;
- upošteva se načelo dostopnosti in proste izbire uživalcev
drog do programov zdravljenja in programov reševanja socialne problematike povezane z uživanjem drog;
- osrednje strokovno izvajanje nacionalnega plana za
preprečevanje zlorabe drog, s poudarkom na aktivnostih za
zmanjševanje povpraševanja po drogah;
- upoštevanje obstoječih struktur in strokovnega kadra na tem
področju;
- vzpodbujanje medsektorskega sodelovanja in skladnega
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Na Ministrstvu za zdravstvo je bilo na proračunski postavki št.
5617 v letu 1997 za programe preprečevanja zasvojenosti z
mamili namenjenih 21.7 mio SIT, za programe terapije in nadzora
pa 3.0 mio SIT, za izvedbo 3. evropske konference o metadonu in
drugih substitucijskih programih ter o skupnostnem in terenskem
delu pa 9 mio SIT, v letu 1998 je namenjenih za programe
preprečevanja zasvojenosti z mamili 23.4 mio SIT, za programe
terapije in nadzora 10.0 mio SIT,
V letu 1999 je namenjeno za programe preprečevanja zasvojenosti
z mamili 20.1 mio SIT, za programe terapije in nadzora pa 7.1 mio
SIT, za adaptacijo novega Centra za zdravljenje odvisnosti 30.3
mio SIT, za izvajanje programa v njem pa 13.8 mio SIT.
Za leto 2000 je v načrtu za programe preprečevanja zasvojenosti
24.2 mio SIT (index 120), za programe terapije 14.4 mio SIT
(index 202), za investicijo v Center za zdravljenje odvisnosti 83.4
mio SIT (index 275) ter za program Centra za zdravljenje
odvisnosti 22.4 mio SIT (index 162).
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Rast sredstev za obravnavo odvisnosti:
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

10.8 mio SIT
13.3 mio SIT
21.7 mio SIT
33.7 mio SIT
33.4 mio SIT
71.3 mio SIT
144.5 mio SIT

Ocenjuje se da bi triletni program za zasvojenca Slovenijo stal
1.8 mio SIT.

lndex: 100
123
163
155
100
213
202

Aktiven zasvojenec, ki porabi 1g heroina tedensko, stane državo
v enakem obdobju 1.4 mio SIT, v to pa ni všteto razširjanje mreže
zasvojencev, zdravstvene težave in družinske stiske.

Ocena potrebnih sredstev:
- Zakon opredeljuje izvajanje zdravstveno socialne rehabilitacije
v zdravstveni ustanovi, za kar se ustanovi Center za zdravljenje
odvisnih od drog, kjer bo potekala ambulantna dejavnost
obravnave odvisnikov in njihovih svojcev s specialistično
ambulantno službo, podaljšanim zdravljenjem in rehabilitacijo tetoddelek za bolnišnično obravnavo mladostnikov, ki
eksperimentirajo z drogo

Za program zdravljenja odvisnosti v centrih za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Republiki Sloveniji,
kjer poteka tudi vzdrževalni metadonski program, je bilo v letu
1998 namenjenih 173.5 mio SIT, ki jih zagotavlja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za Center za zdravljenje
odvisnih od drog na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje
Psihiatrične klinike v Ljubljani, kjer deluje oddelek za detoksikacijo,
pa je namenjenih 54 mio SIT.

Prostore za širitev dejavnosti se zagotovi v stavbi Vojne bolnišnice
ob Zaloški cesti štev.2 (skupno s stavbama štev.13 in 15), skladno
s sklepi Vlade štev. 511-02/91-1 zdne 18.6.1992, štev. 464-017933/14-8, z dne 10.10.1996 ter štev 367-01/98-1 (N) z dne
18.12.1998.

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je bilo v letu
1997 namenjenih 67.0 mio SIT za programe socialne rehabilitacije
zasvojenih in za nakup objekta za terapevtski center 15.0 mio
SIT. V letu 1998 je bilo namenjenih za programe socialne
rehabilitacije 97.2mio SIT in za nakup objekta za terapevtski center
pa 20.0 mio SIT. Leta 1999 je sredstev za programe socialne
rehabilitacije 130.4 mio SIT in za nakup objekta za terapevtski
center 20.0 mio SIT.

Plačevanje kadrov in storitev se zagotovi v skladu z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Del že
educiranega kadra se prerazporedi iz obstoječega Oddelka za
detoksikacijo.

Za razvoj programov reševanja socialne problematike povezane
z uživanjem drog je potrebno zagotoviti občutno povečanje letnih
proračunskih sredstev.

Program razširjene ambulantne dejavnosti Centra za zdravljenje
odvisnih od drog, ki je formiran v okviru Kliničnega oddelka za
mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani se je pričel že v
letu 1998 izvajati kot projekt in se sofinanciral iž proračunske
postavke Ministrstva za zdravstvo. Prav tako se planirana
sredstva za investicijo v stavbo v proračunu Ministrstva za
zdravstvo.

Rast teh sredstev v letih 1997, 1998, 1999:
indeks
1997
1997/1998
1998/1999

- Dodatna sredstva v proračunih ministrstev je potrebno
zagotoviti tudi za razvoj terapevtskih skupnosti.

100
145
134

Ocene potreb in stroškov za abstinenčne programe za zasvojene
z drogami (dnevno nočni centri, terapevtske skupnosti in komune,
centri za reintegracijo v družbo) so naslednje: če vzamemo za
izhodišče oceno, da šteje populacijo zasvojenih 5000 oseb, lahko
sklepamo, da jih bo v abstinenčne programe vstopilo 15%, to je
750 oseb. Tem bi morali zagotoviti prostor v abstinenčnih centrih.
Dnevni centri in komune v tujini povprečno sprejmejo po 20 oseb,
terapevtske skupnosti pa po 50 oseb.

Stroški obravnave odvisnosti v drugih državah:
Na Nizozemskem ocenjujejo, da za 1 zasvojenca v celotnem
terapevtskem programu (detoksikacija, terapevtska skupnost in
center za reintegracijo) v obdobju približno dveh let porabijo 2.5
mio SIT.

- Urad za droge

V programu Comunita Incontro stane program za zasvojenca
mesečno 55 000 SIT. Program poteka tri leta v zaprtih komunah
in ne zajema vzporedne terapije družin. Podobno je v programu
Le Patriarche, kjer je mesečni prispevek 45000 SIT ob 95000 SIT
vpisnine.

Sredstva za delovanje Urada za droge se zagotavljajo iz
državnega proračuna. V Uradu se predvideva zaposlitev štirih
delavcev z visoko izobrazbo, za kar je potrebno zagotoviti 22
mio SIT, 13 mio SIT za delovanje komisij Urada ter strokovnih
sodelavcev.

Dnevni center programa projekt Človek, porabi pri rednem delu
za vse stroške programa, vključno s plačami zaposlenih, 2.7 mio
SIT mesečno, kar večinoma krije proračun MDDSZ.

V prvem letu pa je potrebno zagotoviti tudi 10 mio SIT za
vzpostavitev dela Urada, za nakup računalniške ter ostale opreme.

Ocenjuje se, da terapevtska skupnost porabi 15% več kot
navedeni dnevni center, kar znaša 4 mio SIT mesečno in zajema
vse stroške rednega poslovanja.

Urad RS za droge bo v letu 1999 deloval v obsegu, ki ga dopuščajo
sredstva, planirana za njegovo delovanje v proračunu za leto
1999 v okviru sredstev Urada Predsednika Vlade. Za dodatne
zaposlitve, nabavo opreme in druge potrebe pa se bodo sredstva
zagotovila v proračunu za leto 2000.

Centri za reintegracijo zasvojencev v družbo potrebujejo približno
25% manj sredstev kot dnevni centri, to je 2 mio SIT mesečno.
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4. člen

BESEDILO ČLENOV

Za spremljanje problematike na področju preprečevanja uživanja
drog, zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanja
škode zaradi uporabe drog ter zdravljenja in reševanja socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog, Vlada
Republike Slovenije ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za
droge.

I. Splošne določbe

Urad iz prejšnjega odstavka opravlja še naslednje naloge:

1. člen

- usklajuje medresorske priprave nacionalnega programa za
preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog ter
zdravljenje, rehabilitacijo in reintegracijo uživalcev drog in ga
predlaga Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge;
- usklajuje medresorske predloge proračunskih sredstev
namenjenih programom za preprečevanje uživanja
prepovedanih drog ter zdravljenje, rehabilitacijo in reintegracijo
uživalcev drog, ki se financirajo iz proračuna;
- koordinira medresorsko usklajevanje za oblikovanje prioritet
programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in razvoj
programov;
- koordinira mednarodno problematiko na področju drog ter
usklajuje medresorsko sodelovanje pri delu teles in ustanov
mednarodnih organizacij in združenj;
- druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

Ta zakon določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih
drog in obravnavo uživalcev prepovedanih drog.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativne,
zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravljenje,
socialno varstvene storitve in programe za reševanje socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog ter
spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo pristojna
ministrstva.
2. člen
Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo
na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje
ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in posledic
uživanja

Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdravljenje ter
reševanje socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog.

5. člen

Uživalci prepovedanih drog so osebe, ki uporabljajo snovi iz
prvega odstavka tega člena.
Spremljanje uživanja prepovedanih drog zajema zbiranje, obdelavo
in izmenjavo podatkov o prepovedanih drogah in o njihovem
uživanju.

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog po tem zakonu
vključuje informativne, izobraževalne in vzgojne dejavnosti,
programe promocije zdravja in druge dejavnosti, ki dvigujejo
kvaliteto življenja in zmanjšujejo uporabo prepovedanih drog in s
tem škodljive posledice uživanja prepovedanih drog.

II. Ukrepi za preprečevanje uporabe prepovedanih
drog

Vrste preventivnih programov v skladu z nacionalnim programom
na posameznih področjih določijo: minister, pristojen za zdravstvo,
minister, pristojen za socialno varstvo, minister, pristojen za
šolstvo in šport, minister, pristojen za notranje zadeve, minister,
pristojen za pravosodje in minister, pristojen za obrambo.

3. člen

Na programe iz prejšnjega odstavka poda mnenje Svet za socialno
varnost.

Država skrbi za preprečevanje in zmanjševanje uporabe
prepovedanih drog z ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja,
zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in na
drugih področjih.

Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja
prepovedanih drog na lokalni ravni se lahko ustanovijo lokalne
akcijske skupine.

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega odstavka sprejme Vlada
Republike Slovenije, na predlog Komisije Vlade Republike Slovenije
za droge, program preprečevanja in zmanjševanja uporabe
prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program),
ki določa strategijo preprečevanja, zdravljenja ter reševanja
socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog.

6. člen
Minister, pristojen za zdravstvo lahko na predlog Komisije Vlade
Republike Slovenije za droge določi ukrepe pri uživalcih
prepovedanih drog, katerih namen je preprečevanje nalezljivih
bolezni ali okvar, ki jih povzroča uživanje prepovedanih drog
(razdeljevanje injekcijskih igel in podobno).

Ukrepi na področju zdravstvenega in socialnega varstva zajemajo
programe zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, predvsem
storitve preventive, zdravljenja ter programe za reševanje
socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog.
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10. člen

Zdravljenje

Programi reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog, ki se izvajajo izven okvira javne službe, so
strokovno opredeljene celote socialnovarstvenih strokovnih
ravnanj namenjene posamezniku, družinam in skupinam
prebivalstva pri odpravljanju socialnih stisk in težav povezanimi z
uživanjem prepovedanih drog. Za programe reševanja socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog, ki se
izvajajo izven okvira javne službe se lahko štejejo tudi organizirane
oblike medsebojne pomoči uživalcev drog, njihovih bližnjih ali drugih
zainteresiranih.

7. člen
Zdravljenje uživalcev prepovedanih drog poteka v obliki hospitalnih
in ambulantnih programov zdravljenja, ki jih potrdi Zdravstveni
svet.
Zdravljenje iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in pravne osebe,
ki izpolnjujejo pogoje, določene za opravljanje zdravstvenih
dejavnosti.

Programe reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, potrjuje
Svet za droge, ki ga imenuje minister, pristojen za socialne zadeve
na predlog Socialne zbornice Slovenije.

Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje z
metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potrdi
Zdravstveni svet.
Način zdravljenja podrobneje predpiše minister, pristojen za
zdravstvo, na predlog Zdravstvenega sveta.

11. člen
Kadar Svet za droge meni, da del potrjenega programa za
reševanje socialne problematike vsebuje elemente zdravljenja,
predlaga Zdravstvenemu svetu, da potrdi del programa kot del
zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog. Zdravstveni svet lahko
potrdi del programa in določi kateri del se šteje za del zdravljenja
in za kakšno obdobje.

8. člen
Za opravljanje ambulantne dejavnosti preprečevanja in zdravljenja
odvisnosti se v okviru mreže javne zdravstvene službe na primarni
ravni organizirajo centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti
od drog.
Dejavnost centrov iz prejšnjega odstavka izvajajo osebe iz
drugega odstavka 7.člena tega zakona na podlagi koncesije ali
javni zdravstveni zavodi.

12. člen
Dejavnosti na področju socialne preventive, drugih socialno
varstvenih storitev in programov reševanja socialne problematike
povezane z uživanjem drog izvajajo strokovni delavci, strokovni
sodelavci in laični delavci, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu
o socialnem varstvu.

Minister, pristojen za zdravstvo imenuje Koordinacijo centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki
preverja izvajanje doktrine zdravljenja odvisnosti ter koordinira
strokovno sodelovanje centrov za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti od drog.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se organizirajo in financirajo v
skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Nacionalnim
programom socialnega varstva.

Sestavo in način dela Koordinacije centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od drog podrobneje predpiše minister,
pristojen za zdravstvo.
Za opravljanje hospitalnega in specialističnega ambulantnega
zdravljenja Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zdravstveni
zavod - Center za zdravljenje odvisnih od drog.

Spremljanje
13. člen

Za hospitalno zdravljenje se šteje bolnišnična detoksikacija,
psihosocio-terapevtska obravnava, podaljšano zdravljenje in
zdravstvena rehabilitacija.

Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka v obliki zbiranja,
urejanja, obdelovanja in posredovanja informacij o prepovedanih
drogah, uživalcih prepovedanih drog ter posledicah njihove
uporabe.

Socialno varstvene storitve In programi reševanja socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo pristojna ministrstva,
javni zavodi in nevladne organizacije. Način spremljanja v
posameznih resorjih podrobneje predpišejo pristojni ministri.
Spremljanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo o zbirkah
podatkov, za podatke, ki vsebujejo osebne podatke pa se
uporabljajo določila zakona o varstvu osebnih podatkov .

9. člen
Socialno varstvene storitve namenjene preprečevanju in
odpravljanju socialnih stisk in težav povezanih z uživanjem
prepovedanih drog, ki se izvajajo v okviru javne službe so zlasti:
socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč in
pomoč družini.

Za zagotavljanje nacionalne informacijske mreže in medresorsko
usklajenega zbiranja podatkov ter izmenjave informacij na
nacionalni in mednarodni ravni ministrstvo, pristojno za zdravstvo
organizira informacijsko enoto za droge.

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo po normativih in
standardih, ki jih predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
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bazami podatkov na področju prepovedanih drog, s katerimi
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16. člen

III. Financiranje

Upravni nadzor nad zakonitostjo izvajanja tega zakona opravljajo
pristojna ministrstva.

14. člen
Sredstva za izvajanje programov preprečevanja uporabe
prepovedanih drog iz 5.člena tega zakona ter spremljanja iz
13.člena tega zakona se zagotavljajo iz državnega proračuna.

V. Kazenske določbe

Sredstva za izvajanje zdravljenja v skladu s 7. in 8. členom tega
zakona se zagotavljajo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje.

17. člen

Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih storitev in
programov reševanja socialne problematike povezane z
uživanjem prepovedanih drog se zagotavljajo v skladu z Zakonom
o socialnem varstvu in Nacionalnim programom socialnega
varstva.

Z denarno kaznijo do 500 000 SIT se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki opravlja program zdravljenja uživalcev prepovedanih
drog brez potrditve Zdravstvenega sveta (7.člen).

Uživalci prepovedanih drog, ki so vključeni v program socialne
rehabilitacije, ki so sofinancirani na podlagi nacionalnega programa
socialnega varstva, so dolžni prispevati del stroškov za izvajanje
programa v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi, vendar
največ v višini oskrbnega dne.

Z denarno kaznijo do 100 000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo do 1 000 000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Način določitve prispevka iz prejšnjega odstavka določi izvajalec
storitve.
VI. Prehodne in končne določbe
18. člen

IV. Nadzorstvo

Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona sprejmejo izvršilne
predpise po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
15. člen
19. člen

Nadzor nad nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje
odvisnih od prepovedanih drog ter zdravljenjem uživalcev
prepovedanih drog izvaja minister, pristojen za zdravstvo.

Urad za droge se organizira v skladu s tem zakonom v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Način izvajanja nadzora iz prejšnjega odstavka podrobneje določi
minister, pristojen za zdravstvo.

20. člen

Za nadzor nad izvajanjem socialne preventive, drugih socialno
varstvenih storitev in programov reševanja socialne problematike
povezane z uživanjem drog po tem zakonu se smiselno
uporabljanjo določbe o nadzoru po zakonu, ki ureja socialno
varstvo.

Javni zdravstveni zavod iz petega odstavka 8.člena tega zakona
se organizira v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS.
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OBRAZLOŽITEV

Za koordinacijo predvsem preventivnih dejavnosti na lokalni ravni
predlog zakona določa možnost ustanovitve lokalnih akcijskih
skupin, ki v posameznih občinah že delujejo, potrebno pa je
usklajeno delovanje le-teh (5.člen).

I. Splošne določbe
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in
o obravnavi uživalcev prepovedanih drog je eden izmed treh
zakonov s področja prepovedanih drog. Prvi bo obravnaval
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, drugi promet s
prekurzorji oziroma predhodnimi sestavinami, ki se uporabljajo
za proizvodnjo prepovedanih drog, tretji pa ukrepe za
preprečevanje uporabe prepovedanih drog in obravnavo
uživalcev prepovedanih drog.

Za uresničevanje politike znanjševanja škodljivih posledic uživanja
prepovedanih drog predlog zakona v 6.členu določa možnost, da
minister, pristojen za zdravstvo določi posamezne ukrepe pri
uživalcih, katerih je namen preprečevanje nalezljivih bolezni ali
okvar. Eden od takšnih preventivnih ukrepov, ki se v praksi že
izvaja je razdeljevanje injekcijskih igel, s čimer se zmanjšuje
možnost širjenja okužb in s tem škode, ki se povzroči zdravi
populaciji.

V splošnih določbah Predloga zakona je podana definicija
prepovedanih drog. To so rastline ali substance naravnega ali
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo
na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje
ljudi. Prepovedane droge bodo podrobneje opredeljene v Zakonu
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki je v
zakonodajnem postopku v Državnem zboru Republike Slovenije.

Zdravljenje
V tem poglavju Predlog zakona ureja zdravljenje uživalcev
prepovedanih drog, ki lahko poteka v obliki hospitalnih in
ambulantnih programov. Programe zdravljenja mora vedno potrditi
oziroma verificirati Zdravstveni svet, ki deluje pri Ministrstvu za
zdravstvo.

Predlog zakona že v 1. členu določa, da so za preprečevanje
uporabe prepovedanih drog in obravnavo uživalcev potrebni
kompleksi, multidisciplinarni ukrepi, ki zajamejo informativne,
zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravljenje,
socialno varstvene storitve in programe za reševanje socialne
problematike povezane z uživanjem drog ter spremljanje uživanja
prepovedanih drog. Vse navedene ukrepe bodo izvajala pristojna
ministrstva.

Zdravljenje lahko izvajajo samo tiste pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje, določene za opravljanje zdravstvene
dejavnosti. Predlog zakona določa tudi pravno podlago za izdajo
predpisa, s katerim bo minister, pristojen za zdravstvo na predlog
Zdravstvenega sveta podrobneje uredil način zdravljenja (7.člen).

II. Ukrepi za preprečevanje uporabe prepovedanih
drog

V 7. členu predloga zakona je določeno, da se za zdravljenje
šteje tudi vzdrževanje z metadonom oziroma drugimi
substitucijskimi sredstvi, pod pogojem, da jih potrdi Zdravstveni
svet.

V 3. členu Predloga zakona je določena naloga države, da skrbi
za preprečevanje in zmanjševanje uporabe prepovedanih drog z
ukrepi, ki jih bo izvajala na področju vzgoje in izobraževanja,
zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, kakor
tudi na drugih področjih.

Doktrino zdravljenja odvisnosti je v letu 1994 potrdil Zdravstveni
svet. Vzdrževalni metadonski program je eden izmed osnovnih
programov za zmanjševanje škode pri uživalcih opiatnih drog.
Vpliva na zmanjšanje oziroma opustitev uporabe opiatnih drog,
preprečevanje okužb z virusi HIV, hepatitisov in drugih
zdravstvenih problemov, zmanjšanje števila kaznivih dejanj ter
izboljšanje socialnega stanja posameznikov.

Zaradi uresničevanja vseh teh nalog, bo Vlada Republike
Slovenije, na predlog Komisije Republike Slovenije za droge kot
medresorskega organa na tem področju, sprejela nacionalni program. Program bo določil strategijo preprečevanja, zdravljenja,
socialno varstvenih storitev in programov za reševanje socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog.

Za zdravljenje na primarni ravni, ki obsega izvajanje ambulantne
dejavnosti predlog zakona določa ustanovitev centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Predlog zakona v 4.členu predvideva ustanovitev Urada Vlade
Republike Slovenije za droge ter podrobneje določa njegove
naloge.

V navedenih centrih bodo omogočene zdravstvene storitve vsem
zavarovanim osebam, tu potekajo konzultacije, svetovanje v zvezi
z uživanjem drog, zdravstvenimi ter socialnimi posledicami,
priprave na hospitalno obravnavo, povezave s terapevtskimi
skupnostmi in skupinami ža samopoč, tu poteka tudi izvajanje
vzdrževalnega metadonskega programa.

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog In posledic
uživanja
Preprečevanje uporabe prepovedanih drog bo potekalo z
izvajanjem posameznih dejavnosti, kot so: informativne,
Izobraževalne in vzgojne dejavnosti, v skladu s programi
promocije zdravja ter druge dejavnosti, ki dvigujejo kvaliteto
življenja in na ta način tudi zmanjšujejo uporabo prepovedanih
drog in samih škodljivih posledic njihovega uživanja.

Za opravljanje hospitalnega in specialističnega ambulantnega
zdravljenja bo Vlada Republike Slovenije ustanovila javni
zdravstveni zavod Center za zdravljenje odvisnih od drog (8.člen).
V navedenem centru bo potekala detoksikacija uživalcev drog,
specialistična ambulantna dejavnost, podaljšano zdravljenje in
rehabilitacija, obravnava kriznih stanj pri uživalcih prepovedanih
drog ter obravnava mladostnikov.

Vrste preventivnih programov na posameznih področjih bodo
določili pristojni ministri: za šolstvo in šport, notranje zadeve,
zdravstvo, socialno varstvo, pravosodje in obrambo.
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Socialno varstvene storitve in programi reševanja socialne
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog

o socialnem varstvu in nacionalnim programom socialnega
varstva.

V 9. členu predloga zakona je določeno, da se socialno varstvene
storitve, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih
stisk in težav povezanih z uživanjem prepovedanih drog, izvajajo
v okviru javne službe, predvsem kot socialna preventiva, prva
socialna pomoč, osebna pomoč in pomoč družini.

Uživalci prepovedanih drog, ki so vključeni v program socialne
rehabilitacije, ki so sofinancirani na podlagi nacionalnega programa
socialnega varstva, so dolžni prispevati del stroškov za izvajanje
programa v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi, vendar
največ v višini oskrbnega dne (14.člen).

Programi reševanja socialne problematike povezane z uživanjem
prepovedanih drog se bodo lahko izvajali tudi izven okvira javnih
služb, predstavljajo pa strokovno opredeljene celote socialno
varstvenih strokovnih ravnanj namenjenih posamezniku,
družinam ali skupini prebivalstva pri stiskah oziroma težavah v
zvezi z uživanjem prepovedanih drog (10. člen).

IV. Nadzorstvo

Za takšne programe se štejejo tudi organizirane oblike
medsebojne pomoči uživalcev prepovedanih drog, njihovih bližnjih
ali drugih zainteresiranih.

Nadzor nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog ter zdravljenjem uživalcev
prepovedanih drog bo izvajal minister, pristojen za zdravstvo, ki
bo določil tudi način izvajanja nadzora s pravilnikom.

Spremljanje

Za nadzor nad izvajanjem socialno varstvenih storitev in
programov reševanja socialne problematike povezane z
uživanjem drog pa se smiselno uporabljajo določila zakona o
socialnem varstvu.

Predlog zakona v 15. in 16. členu določa vrste nadzora.

Spremljanje uživanja prepovedanih drog bo zahtevalo zbiranje,
urejanje, obdelovanje in posredovanje informacij o prepovedanih
drogah, uživalcih prepovedanih drog ter posledicah njihove
uporabe.

Upravni nadzor oziroma nadzor nad zakonitostjo izvajanja
dejavnosti na posameznih področjih bodo izvajala pristojna
ministrstva (16. člen).

Vse te dejavnosti bodo izvajala pristojna ministrstva, javni zavodi
in nevladne organizacije. Pri tem bo potrebno upoštevati
zakonodajo, ki se nanaša na zbiranje podatkov oziroma varstvo
osebnih podatkov. V te namene ter za zagotavljanje nacionalne
informacijske mreže in medresorsko usklajevanje zbiranja
podatkov, bo na Ministrstvu za zdravstvo organizirana
informacijska enota za droge (13. člen).

V. Kgzenfke določbe
Predlog zakona določa kot prekrške tista ravnanja, s katerim se
kršijo določila tega zakona, in sicer opravljanje programa
zdravljenja brez potrditve Zdravstvenega sveta.

III. Financiranje
V tretjem poglavju je določen način financiranja v zvezi z
izvajanjem posameznih določil predloga zakona.

VI. Predhodne in končne določbe

Sredstva za izvajanje programov preprečevanja uporabe
prepovedanih drog ter spremljanja se zagotavljajo iz državnega
proračuna.

Predlog zakona določa šest mesecev kot rok za izdajo izvršilnih
predpisov po tem zakonu.

Sredstva za izvajanje zdravljenja se zagotavljajo v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.

Za ustanovitev Urada za droge ter javnega zdravstvenega
zavoda za opravljanje hospitalnega in specialističnega
ambulantnega zdravtvljenja pa je rok tri mesece po uveljavitvi
zakona.

Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih storitev in
programov za reševanje socialne problematike povezane z
uživanjem prepovedanih drog se zagotavljajo v skladu z Zakonom

Predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 11/3-1999
obravnavala:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PROGRAM DELA DARS D.D. ZA LETO 1999
ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93).

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- mag. Jdnez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d.

S tem gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 346-01/99-2 (N) dne 22/1-1999.
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.

PROGRAM DELA
DARS d.d.
ZA
LETO 1999

PREDLOG
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1.

PROGRAM DELA DRUŽBE

1.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave
investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije ter odkupov
zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi
v letu 1999 in kasneje
Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve avtocestnih odsekov,
na katerih so se dela pričela v letih 1994 - 1998
Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki bodo končani
v letu 1999
Organiziranje in vodenje graditve novih avtocestnih odsekov
Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih avtocestnih odsekov
Opravljanje finančnega inženiringa
Ostale naloge
Notranja organizacija DARS d.d.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH BO
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

2.1.

PRIPRA V A PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu
1999 - smer zahod - vzhod
2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu
1999 - smer sever - jug
2.2.

NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADITVE A VTOCESTNIH
ODSEKOV, NA KATERIH SO SE DELA PRIČELA V LETIH 1994 - 1998

2.2.1. Opis odsekov
2.2.2. Vrednost del v letu 1999
2.3.

NOVI A VTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih odsekih v letu 1999
2.3.2. Vrednost del v letu 1999
2.3.3. Investicijske vrednosti novih avtocestnih odsekov v letu 1999
2.4.

ZAKLJUČNA DELA NA A VTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE
PROMETU PRED 1.1.1994

2.4.1. Opis odsekov
2.5.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli
graditi v letu 2000
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2.6.

STROKOVNA DELA " INŽENIRJA"

3.0.

PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI
JIH BO ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. TER
REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

3.1.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE
3.1.3. ODNOSI Z JA VNOSTMI
3.1.4. RAZVOJNE NALOGE
3.2.

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
3.2.3. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJSKIH KREDITOV

4.0.

GRADITEV OSTALIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

j
REKAPITULACIJA LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999
PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA
IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI
Program cMt 1999 ■ kazalo 11.03.99
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Program dela 1999 - vsebina 11.03.1999
Osnova za Letni program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji v letu 1999 je
nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98)
ter letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 (Uradni list RS, št
).
Vse vrednosti realizacije programa dela so po tekočih cenah za leto 1999, zneski črpanj
kreditov pa so navedeni po tečaju 1 USD = 173,5 SIT, pri čemer so dolarski zneski zaokroženi
na dve decimalni mesti.
1.

PROGRAM DELA DRUŽBE

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS d.d.) je bila ustanovljena in
registrirana s sedežem v Celju dne 7.12.1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93).
V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu navedenega zakona in v skladu z
Letnim planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999, bo DARS d.d. v letu 1999 izvajala
naslednja dela:
1.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih
programov, projektno tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 in
kasneje

Pri tem bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih za odločitve pri načrtovanju
in gradnji avtocest;
- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov;
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije za te avtocestne odseke,
pri čemer bo:
- razpisovala in oddajala projektna dela;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri izdelavi projektne
dokumentacije;
- organizirala preglede izdelane projektno tehnične dokumentacije;
- potrjevala projektno dokumentacijo;
- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne podlage za postopke
določitve poteka avtocestnih tras v prostoru;
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin ter sklepala odškodninske pogodbe.
1.2.

Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve avtocestnih odsekov, na katerih so
se dela pričela v letih 1994 -1998

Pri tem bo DARS d.d.:
- izvedla javne razpise za še neoddana gradbena dela;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.
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1.3.

Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki bodo končani v
letu 1999

Za te odseke bo DARS d.d.:
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del;
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov;
- organizirala tehnične preglede izvedenih del;
- organizirala odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnih pregledih;
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov.
1.4.

Organiziranje in vodenje graditve novih avtocestnih odsekov

Pri tem bo DARS d.d.:
- izvedla javne razpise za oddajo gradbenih del;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.
1.5

Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih avtocestnih odsekov

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja
in obnavljanja vozišč, objektov in opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavljata
uporabnikom avtocest tekoč in varen promet.
Zato bo DARS d.d.:
- organizirala izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in opreme;
- organizirala nadzor nad izvajanjem obnavljanja vozišč, objektov in opreme;
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem pobiranja cestnin brez
ustavljanja.
Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izvedena racionalno in kvalitetno ter v
takem obsegu, da bo mogoče čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih
avtocestnih odsekov.
1.6.

Opravljanje finančnega inženiringa

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno predvsem na podlagi Zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.57/98) ter na podlagi Pogodbe o
prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d.d. med Republiko Slovenijo in
DARS d.d. S to pogodbo je DARS d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgrajene
avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranje cestnine, ki je vir finančnih sredstev za
vzdrževanje in upravljanje avtocest ter graditev novih avtocestnih odsekov.
Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS d.d.;
- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 in kasneje, ob sodelovanju z
Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in
domačimi finančnimi institucijami o najetju potrebnih posojil za realizacijo tega programa;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za finance v postopkih za
pridobivanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo
DARS d.d. rabila za financiranje graditve avtocestnih odsekov v letih 1999 do 2004;
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- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že najetih posojil za nove avtocestne
odseke;
- domačim in tujim posojilodajalcem bo v okviru že podpisanih posojilnih pogodb redno
dostavljala vse podatke in poročila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu
s temi pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne vrednosti investicijskih sredstev
s katerimi upravlja.
1.7.

Ostale naloge

Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.:
- pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije, za organe upravljanja,
Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.;
- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine DARS d.d., to je za Finančni
svet in Projektni svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za okolje in prostor in
Ministrstvom za finance pri nalogah, ki jih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri
graditvi avtocest;
- izvajala skupne naloge usklajevanja z Direkcijo Republike Slovenije za ceste v skladu z
Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS št.29/97);
- sodelovala z Državnim zborom Republike Slovenije in njegovimi delovnimi telesi pri
sprejemanju letnega programa dela DARS d.d. za leto 2000 ter drugih nalogah;
- sodelovala z občinami preko katerih potekajo trase novih avtocest.
1.8.

Notranja organizacija DARS d.d.

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS d.d. v štirih sektorjih in sicer:
sektorju za tehnično pripravo in izvajanje del, sektorju za vzdrževanje in upravljanje avtocest,
finančnem sektorju in pravnem sektorju.
Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave, pomočnik predsednika uprave,
direktor tehnične priprave in izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija DARS d.d. skupno z upravo
predvideva 49 zaposlenih. V oktobru leta 1998 je bilo v DARS d.d. zaposlenih 41 delavcev, za
leto 1999 pa je zaradi povečanega obsega dela predvidena razširitev sistemizacije in do konca
leta 1999 zaposlitev 52 ljudi.
Za opravljanje vseh navedenih nalog DARS d.d. je v letu 1999 predvidenih
730,8 mio SIT.
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2.

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA IN VODILA
DARS d.d.

2.1.

PRIPRA VA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999 - smer
zahod - vzhod
Odsek MARIBOR - LENART
Dopolnitve strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve
osnutka lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) bodo izdelane do konca aprila 1999. Sledila
bo izdelava predloga LN in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS
d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo.
Odsek BELTINCI - PINCE
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta (za odsek avtoceste in MMP Dolga
vas ter MMP Pince) za osnutek LN bo potekala do julija 1999. Sledila bo izdelava osnutka LN.
Odsek FRAM - HAJDINA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do marca
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
Priključek LJUBEČNA
V izdelavi bo primerjalna študija variant z izborom variante priključka, ki bo predvidoma
zaključena do aprila 1999. Sledila bo izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta
za osnutek LN ter izdelava osnutka LN.
Priključek RAZDRTO
Javna razgrnitev osnutka LN bo izvedena do aprila 1999. Sledilo bo dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve, izdelava predloga
LN in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso
potrebno projektno dokumentacijo.
Navezava na LUKO KOPER
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do marca
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
Odsek KOPER - IZOLA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do aprila
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
Odsek JAGODJE - LUCIJA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do aprila
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
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2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se' pričnejo graditi po letu 1999 - smer
sever-jug
Odsek VRBA - PERAČICA
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do
februarja 1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje
strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
Odsek PERAČICA - PODTABOR
Izdelava primerjalne študije variant z izborom variante bo potekala do maja 1999. Sledila bo
izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN ter izdelava osnutka
LN.
Odsek PODTABOR - NAKLO
Uredba o LN je bila sprejeta v juliju 1996. V letu 1999 bo v izdelavi projektna dokumentacija
PGD.
Odsek ŽENTVID - KOSEZE
Izdelava primerjalne študije variant z izborom variante bo potekala do marca 1999. Sledila bo
izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN.
Odsek BIČ - TREBNJE - HRASTJE
V januarju 1999 bo zaključena primerjalna študija variant z izborom variante. Sledila bo
izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN, izdelava osnutka LN
ter njegova javna razgrnitev.
Odsek HRASTJE - KRONOVO
Izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za osnutek LN bo potekala do aprila
1999. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev ter dopolnjevanje strokovnih
podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne razgrnitve.
Odseki KRONOVO - SMEDNIK
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne
razgrnitve osnutka LN bo izvršena do marca 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in
postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso
potrebno projektno dokumentacijo.
SMEDNIK - KRŠKA VAS
Dopolnitev posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta po utemeljenih pripombah iz javne
razgrnitve osnutka LN bo izvršena do marca 1999. Sledila bo izdelava predloga LN in
postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso
potrebno projektno dokumentacijo.
Za pripravo navedene projektne dokumentacije je v letu 1998 predvidenih 740,5 mio SIT.
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2.2.

NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADITVE AVTOCESTNIH ODSEKOV,
NA KATERIH SO SE DELA PRIČELA V LETIH 1994 -1998

V letu 1999 se bo nadaljevala oziroma dokončala graditev na naslednjih avtocestnih odsekih
ali pododsekih oziroma etapah:
1. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47,0 km
zaključna dela
predana v promet: 25.10.1996
2. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km
zaključna dela
predana v promet: 24.10.1997
3. SI.Bistrica - Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km
zaključna dela
predana v promet: 29.09.1997
4. Hajdina - Ormož: Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,8 km
zaključna dela
predana v promet: 11.09.1998
5. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: AC Slivnica - priključek Ptujska (4,4 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v novembru 1999
6. Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava - dvopasovnica, dolžina 6,8 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juliju 1999
7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice Pragersko,
dolžina 3,5 km
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
predvidena predaja v promet: v juniju 1999
8. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
1.etapa: Hajdina - Ptuj, dolžina 3,7 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pričetek gradnje
predvidena predaja v promet: v avgustu 2000
9. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
1.etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, izvedba pripravljalnih del na trasi avtoceste ter
rekonstrukcija R 353
predvidena predaja v promet: v decembru 2002
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10. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pripravljalna dela
predvidena predaja v promet: v juniju 2001
11. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km
zaključna dela,
predana v promet: 19.09.1997
12. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km)
nadaljevanje projektiranja in pripravljalnih del na celotnem odseku in nadaljevanje
gradnje prve etape
predvidena predaja v promet: november 2000
13. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
2.etapa: Krtina - Lukovica in del 3.etape Lukovica - Blagovica do CP
Kompolje (6,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: november 2000
14. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v sredini leta 1999
15. Zadobrova - Tomaževo, štiripasovna cesta, dolžina 4,3 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje,
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste sta bila predana v
promet 30.10.1996, ostalo v sredini leta 1999
16. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km
zaključna dela,
predana v promet: 12.07.1995
17. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
zaključna dela
predana v promet: 27.03.1998
18. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
1.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 1999
19. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juniju 2000
20. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
•1 .etapa: HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v decembru 1999
21. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
3.etapa: HC Vipava (Log) - Podnanos (priključek Vipava), dolžina 3,8 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč,
pričetek gradnje

30. marec 1999

103

poročevalec, št. 18

predvidena predaja v promet: v juniju 2000
22. Vipava (Log) - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v oktobru 1999
23. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
zaključna dela
predana v promet: 24.05.1996
24. Izola - Jagodje, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 3,6 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje dela odseka v dolžini 2,3 km
predvidena predaja v promet: dograjeni odsek (2,3 km) v juniju 1999
25. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 km
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2001
26. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 km
2.etapa: Trojane - Blagovica (8,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2002
27. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juliju 2000
28. Naklo - Kranj, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 8,7 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: druga polovica leta 2000
Skupno je to nadaljevanje gradnje na:
-

95,5 km novih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 30,8 km v letu 1999 tudi predanih v
promet,
6,8 km obvoznice Lendava, ki bo v 1999 tudi predana v promet,
3,5 km rekonstrukcije ceste med priključkom SI. Bistrica - sever in obvoznico
Pragersko, ki bo v letu 1999 tudi predana v promet,
3,7 km dvopasovnice med Hajdino in Ptujem,
3,1 km priključka Lopata in
11 km dograditve dodatnih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici, od katerih bo 2,3 km v
letu 1999 tudi predanih v promet.

Zaključna dela pa se bodo v letu 1999 izvajala na 53,7 km novih štiripasovnih avtocest, 47 km
dograjenih dveh pasovih k obstoječi dvopasovnici, 0,8 km priključka Slovenska Bistrica - sever
in 3,8 km obvoznice Ormoža, ki so bili predani v promet že pred letom 1999.

V
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2.2.1 .OPIS ODSEKOV
PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km
Celotna avtocesta je bila predana v promet 25.10.1996 (nekateri pododseki prej). V letu 1999
bodo izvedena še naslednja dela:
- izvedba in dokončanje dodatnega monitoringa hrupa,
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov po dokončni odmeri zemljišč,
- izvedba odkupov za dostopne poti do zadrževalnih bazenov,
- izvedba in dokončanje del na dodatni protihrupni zaščiti po rezultatih monitoringa in
- izvedba dostopnih poti do zadrževalnih bazenov.
Odsek SLIVNICA - F RAM - BDC, dolžina 7,0 km
Odsek Slivnica - Fram - BDC je bil predan v promet 24.10.1997.
AC Fram - Slivnica
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije za razširitev nadvoza,
- izvedba in dokončanje del na protihrupni zaščiti,
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih in
- izvedba del na razširitvi nadvoza in nadhoda za pešce.
HC Slivnica - BDC
V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- zaključek dokončne odmere zemljišč,
- izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba odkupov zemljišč SKGZ,
- izvedba in dokončanje del na regulacijah Polanskega in Hoškega potoka,
- izvedba in dokončanje del na premostitvenih objektih (most na Hoškem potoku) in
- dokončna odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih.
Odsek SL.BISTRICA - HAJDINA: Priključek SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 0,8
km
Priključek Slovenska Bistrica - sever je bil predan v promet 29.9.1997. V letu 1999 bo
zaključena dokončna odmera zemljišč in izvedeni odkupi po dokončni odmeri.

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: Obvoznica ORMOŽ, dolžina 3,7 km
Obvoznica Ormoža je bila predana v promet 11.9.1998. V letu 1999 bo izvedena dokončna
odmera zemljišč in zasaditev obcestnega prostora.
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Odsek PESNICA - SLIVNICA: del 1 .etape AC Slivnica - priključek Ptujska, dolžina 4,4 krnj
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- zaključek odkupov zemljišč na pododsekih Slivnica - Ptujska, Nova Zrkovska (0,8 km) in
Hitra cesta 2B,
- izdelava in potrditev investicijskega programa za 2.etapo tega odseka,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI za 2.etapo,
- izvajanje odkupov zemljišč na območju 2.etape,
- izvedba razpisnih postopkov za gradnjo mostu čez Dravo,
- dokončanje rekonstrukcije Miklavške ceste,
- izvedba pripravljalnih in gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujska od km 2.60 do km
3.08 (zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, oprema ceste, deviacije in priključne
ceste, komunalna in energetska infrastruktura, regulacija novega Hočkega potoka in
izvedba Bohovskega odvodnika, premostitveni objekti: 2 mostova, 2 nadvoza in viadukt),
- izvedba gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujska od km 3.08 do km 6.70 (zemeljska
dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje in zaščita voda, oprema ceste, deviacije in priključne
ceste, komunalna in energetska infrastruktura, premostitveni objekti: 2 mostova in nadvoz,
arhitekturna in hortikulturna ureditev, protihrupna zaščita),
- izvedba pripravljalnih in gradbenih del v območju mostu čez Dravo - 2.etapa (geodetska
dela, zemeljska dela in priprava terena za pričetek temeljenja).
Odsek BELTINCI - PINCE: Obvoznica LENDAVA - dvopasovnica, dolžina 6,8 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
zaključek odkupov zemljišč za gradnjo obvoznice,
delna izvedba dokončne odmere ter izvedba odkupov po dokončni odmeri,
izvedba monitoringa hrupa in izdelava študije protihrupnih ukrepov na osnovi rezultatov
monitoringa,
- izvedba monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba in dokončanje zemeljskih del, prepustov, zgornjega ustroja, odvodnjavanja,
deviacij, montaže opreme ceste ter ozelenitve obcestnega prostora in
- odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih.
| Odsek SL.BISTRICA - HAJDINA: Rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice
; Pragersko, dolžina 3,5 km
V
-

letu 1999 bodo na rekonstrukciji ceste izvedena naslednja dela:
zemeljska dela in temeljenje,
voziščna konstrukcija,
odvodnjavanje,
oprema ceste in signalizacija,
dela na premostitvenih objektih,
prestavitev komunalnih vodov,
regulacija potoka Polskava.

Odsek HAJDINA - ORMOŽ: 1 .etapa HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,7 km
V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti ter pripravljalna in gradbena dela:
- izvajanje aktivnosti za pridobitev odloka o LN,
- izdelava idejnega projekta, projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI in
investicijskega programa,
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-

izvedba parcelacije zemljišč,
pridobivanje zemljišč,
arheološka raziskovalna dela,
aktivnosti za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo,
izvedba razpisa za izvajalca gradbenih del,
izvajanje preddel in zemeljskih del,
izdelava zgornjega ustroja,
izvajanje del na odvodnjavanju,
izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,
izvedba podvoza pod železnico.

Odsek LENART - BELTINCI: Etapa VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R353, dolžina
14,6 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izvajanje aktivnosti za pridobitev LN za rekonstrukcijo R353,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI in investicijskega programa,
- izvajanje odkupov zemljišč,
- izvedba razpisnih postopkov,
- pridobitev dovoljenja za pripravljalna dela,
- izvedba pripravljalnih del za gradnjo mostu čez Muro (priprava in organizacija gradbišča,
geodetska dela,...),
- izvedba pripravljalnih del izven območja mostu čez Muro (priprava in organizacija
gradbišča, vodnogospodarske ureditve, ...) in
- izvedba rekonstrukcije R353 od km 0.0 do km 4.500 in od km 6.500 do km 7.500.
Priključek LOPATA, dolžina 3,1 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
izvajanje aktivnosti za sprejem Uredbe o LN,
izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD, PZI in PZR ter investicijskega programa,
pridobivanje zemljišč,
izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
izvajanje gradbenih del na odvodnjavanju (gradnja dveh betonskih bazenov kot ukrep za
zaščito voda pred vplivi odvodnje z avtoceste) in
- oskrba platoja z elektriko (gradnja transformatorske postaje).

PROJEKT 2 - CELJE

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km
Odsek je bil 19.09.1997 predan v promet. V letu 1999 bodo potekala še naslednja dela:
- izvajanje monitoringa vplivov na okolje,
- izvedba dodatnih odkupov zemljišč po končani ekspropriaciji,
- izvajanje del na ureditvi voda,
- izvedba protihrupnih ograj,
- hortikulturna ureditev,
- sanacija plazov,
- dokončanje del na ABC sistemu cestninjenja,
- ureditev dostopov do kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- dokončanje sanacije občinskih cest.
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Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 1.etapa Šentjakob - Krtina, dolžina 8,1 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja dela na celotnem avtocestnem odseku Blagovica Šentjakob:
- pridobljena bodo vsa potrebna zemljišča;
- dokončana bo prestavitev in zaščita plinovoda;
- izveden bo del potrebnih prestavitev komunalnih vodov in naprav (prestavitve elektrovodov,
TK vodov in vodovoda);
- potekalo bo nadaljevanje ureditve obstoječih cest, ki so potrebne zaradi gradnje AC
Blagovica - Šentjakob (magistralna cesta M 10, del regionalne ceste R 336 Želodnik Moravče, odsek lokalne ceste Blagovica - Češnjica, Dob - Krtina).
Na 1.etapi avtocestnega odseka, to je od Šentjakoba do Krtine, pa bodo v letu 1999 potekala
naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- izvedba preddel,
- izvajanje zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi, vertikalne drenaže, izkopi,
predobremenilni nasipi),
- gradnja premostitvenih objektov,
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- nadaljevanje arheoloških izkopavanj v okolici Dragomlja, Podrečja in Krtine,
- nadaljevanje gradnje nadomestnih objektov,
- izvedba vodnega rova Drtijščica in zadrževalnika Drtijščica.
Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 2.etapa Šentjakob - Krtina in del 3.etape Lukovica Blagovica (do CP Kompolje), dolžina 6,2 km
V letu 1999 bodo v okviru 2.etape med Krtino in Lukovico ter dela 3.etape med Lukovico in CP
Kompolje potekala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- izvedba preddel,
- izvedba zemeljskih del (odriv humusa, filtrske plasti, nasipi, vertikalne drenaže, izkopi,
predobremenilni nasipi),
- izvajanje regulacije vodotokov,
- izvajanje prestavitev elektrovodov,
- izvedba melioracij,
- izgradnja čistilne naprave Lukovica,
- izvedba zbiralnika za odpadno vodo.

PROJEKT 3 - LJUBLJANA

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km
Na tem odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo predvidoma predan v promet v
sredini leta 1999. V letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
- dokončanje zemeljskih del (v gradnji bodo še protihrupni nasipi),
- izvedba zgornjega ustroja (tampon, bitudrobirji in asfaltbetoni),
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na opremi celotnega odseka avtoceste (predvsem vertikalna oprema),
- izvajanje del na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh,
- izvajanje del na regulacijah,
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- dokončanje vseh podvozov, nadvozov, mostov in obeh viaduktov v Bizoviku,
- dokončanje del na predorih Golovec in Strmec,
- izvedba sanacije komunalne infrastrukture v naselju Bizovik po zahtevah iz Uredbe o LN,
Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km
Na tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek do Šmartinske ceste je bil
predan v promet v oktobru 1996, celoten odsek pa bo predvidoma predan v promet v sredini
leta 1999. V letu 1999 bodo izvedena še naslednja dela:
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu,
- ureditev zemljiško knjižnih zadev (predvsem vpisi v zemljiško knjigo).
- izvedba komandnega centra v vzdrževalni bazi Smodinovec.

PROJEKT 4 - PRIMORSKA

Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil predan prometu julija 1995.
Odsek vsebuje tudi razcep Divača (dolžine 1,5 km v smeri proti Sežani). V letu 1999 bodo
izvedena še naslednja dela:
- dokončanje del na rekonstrukciji AC baze Postojna in
- izvedba nadvoza oziroma ustreznega zavarovanja prehoda čfez železnico v Dolnjem
Ležečem.
Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati aprila 1997. Odsek je bil predan v promet v marcu
1998. V letu 1999 bodo izvedena še dela na ABC sistemu cestninjenja na CP Divača.
Odsek KOZINA - KLANEC, 1 .etapa od km 6,7 do km 7,5 - dolžina 0,8 km
V letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
- izvedena bodo dela na zgornjem ustroju,
- izvedena bodo dela na odvodnjavanju,
- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bo potekala izvedba del na deviacijah,
- izvedena bodo dela na opremi avtoceste,
- v celoti bodo izvedena dela na izgradnji čelne CP Kozina in CP v območju priključka Kozina,
vključno z ABC sistemom cestninjenja.

Odsek KOZINA - KLANEC, 2.etapa od km 1,5 do km 11,5 • dolžina 4,0 km
V letu 1999 bodo izvedena naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
- potekalo bo izvajanje del na zgornjem ustroju,
- potekalo bo izvajanje del na odvodnjavanju,
- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bo potekala izvedba del na deviacijah,
- predviden je pričetek del na nadvozu, dveh viaduktih in treh podvozih.
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Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 1 .etapa: HC Razcep Razdrto - km 1,3, dolžina 1,3 km
V letu 1999 se bodo izvajala naslednja pripravljalna in gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in priključitev kaptažne vrtine Mlačevo na
vodooskrbni sistem Kraškega vodovoda Sežana,
- v celoti bodo izvedena dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju in deviacijah,
- izvedena bodo vsa dela na izgradnji podvoza,
- izvedena bodo vsa dela na opremi ceste,
- izvedena bo izgradnja nove CP Razdrto vključno z ABC sistemom cestninjenja.
Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 3.etapa Vipava (Log) - Podnanos (priključek Vipava),
dolžina 3,8 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
izdelava parcelacije in odkupi zemljišč,
arheološko raziskovalna dela,
izvedba postopka za oddajo del in
pričetek izvedbe pripravljalnih in gradbenih del (preddel, zemeljskih del in prestavitve
komunalnih vodov).

Odsek VIPAVA (Log) - SELO, dolžina 11,5 km
Pripravljalna dela na tem odseku so se pričela izvajati maja 1997, za viadukta Ribnik in Selo je
bilo v juliju 1997 pridobljeno delno enotno dovoljenje za gradnjo. Predaja odseka v promet je
predvidena v letu 1999. V letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
- nadaljevanje in dokončanje zemeljskih del,
- nadaljevanje in dokončanje del na zgornjem ustroju,
- nadaljevanje del na odvodnjavanju (odvodni jarki, drenaže, prepusti, kanalizacija),
- nadaljevanje del na ureditvi regulacij,
- izvajanje del na deviacijah,
- izvedba del na opremi ceste,
- izvedba finalizacijskih del na dveh viaduktih,
- izvedba finalizacijskih del na šestnajstih propustih, šestih podvozih, dveh nadvozih in štirih
mostovih,
- izvedba del na spodnji in zgornji konstrukciji, krovu ter finalizacijskih del na dveh podvozih,
dveh nadvozih ter pokritem ukopu.
Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km
Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil predan prometu maja
1996. V letu 1999 bodo izvedena še naslednja gradbena dela:
- nadaljevanje in dokončanje del za izvedbo protihrupne zaščite,
- nadaljevanje in dokončanje del na končni ureditvi počivališča Vogrsko.
| Odsek IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km
V letu 1999 bodo na delu odseka, kjer se dograjujeta manjkajoča pasova, izvedena naslednja
gradbena dela:
- dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve komunalnih vodov,
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- izvedena bodo vsa dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, deviacijah in opremi ceste.
Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 1 .etapa Vransko - Trojane, dolžina 8,6 km
V
-

letu 1999 bodo izvedena naslednja gradbena dela:
izgradnja gradbiščnih priključkov na M 10,
rekonstrukcija regionalne cesteR336 Ločica - Motnik - Kamnik - Vodice,
preddela (čiščenje terena, geodetska dela,...),
zemeljska dela (pričetek del na širokih izkopih mehke in trde kamnine),
regulacije (pričetek del na ureditvah vodotokov in potokov z delnimi regulacijami),
prestavitve komunalnih vodov in naprav,
do konca leta 1999 je predvidena izvedba 25 % vseh del na skupno 6 viaduktih, 8 mostovih,
2 nadvozih, 4 podvozih in 13 propustih,
- do konca leta je predvidena izvedba 30 % vseh del na skupno 11 opornih zidovih, 10
podpornih zidovih in 7 kamnitih zložbah,
- pričetek pripravljalnih del za varovanje portalov predorov Ločica in Jasovnik in pričetek
izkopa predora Ločica.
Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 2.etapa Trojane - Blagovica, dolžina 8,2 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja gradbena dela:
preddela (čiščenje terena, geodetska dela,...),
zemeljska dela (pričetek del na širokih izkopih mehke in trde kamnine),
regulacije (pričetek del na ureditvah vodotokov in potokov z delnimi regulacijami),
prestavitve komunalnih vodov in naprav,
do konca leta 1999 je predvidena izvedba 5 % vseh del na skupno 6 viaduktih in 5
mostovih,
- do konca leta je predvidena izvedba 5 % vseh del na skupno 28 opornih zidovih in
podpornih zidovih,
- pričetek pripravljalnih del za varovanje portalov predora Trojane.
Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km
V
-

letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:
pridobitev manjkajočih zemljišč in objektov za rušenje,
pridobitev še potrebnih delnih enotnih dovoljenj za gradnjo,
izvedba oddaje del za gradnjo CP z izpostavo AC baze v Dobu,
zaključitev arheoloških preiskav,
izvedba vseh preddel,
izvedba prestavitev komunalnih vodov,
izvedba zemeljskih del na trasi avtoceste,
izvedba dela zgornjega ustroja z obrabnim slojem,
izvedba del na odvodnjavanju, regulacijah in večini deviacij,
izvedba mostov, podvozov in večine nadvozov,
zgrajena bo desna polovica viadukta Ivančna gorica, porušen bo obstoječi objekt, v gradnji
bo tudi leva polovica viadukta,
- izvajanje del na CP,
- izvajanje ozelenitvenih del in protihrupnih ukrepov.
Odsek NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km
V letu 1999 bodo potekale naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- izdelava študije o upravičenosti izgradnje priključkov v Naklem in Kranju s pripadajočo
prometno študijo,
- pridobitev manjkajočih zemljišč, reševanje problematike objektov in odškodnin,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za traso,
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- končanje postopka oddaje del s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za traso,
- izvedba in dokončanje gradnje viadukta Rupovščica in mostu Kokra,
- pričetek gradnje dodatnih dveh pasov trase avtoceste (preddela, zemeljska dela).

poročevalec, št. 18

112

30. marec 1999

2.2.2. VREDNOST DEL V LETU 1999
Vrednost del v letu 1999 na odsekih, ki so se pričeli graditi v obdobju 1994 - 1998, je prikazana
v naslednji tabeli:
1 USD = 173.5 SIT
Odsek

Vrednost
del v
letu
1999 v
000 SIT

Dolžina
v
km

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

Odseki, na katerih se ie aradnia pričela v letih 94, 9S in 96
Hoče - Aria vas*
Slvnica - Fram - BDC
SI. Bi strica - Ha idi na. PrikSuček SI.Bistrica
Ha idi na - Ormož. Obvoznica Ormož
Aria vas - Vransko
Blaoovica - Šentjakob. 1.etapa Šentjakob - Krtina
Malence - Šentjakob
Zadobrova - Tomačevo
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Vioava - Selo"
Selo - Semoeter
Vransko - Blaoovica. 1 etapa Vransko - Troiane
Skupaj odseki 94. 95 in 96

47.0
7.0
0.8
3.8
20.9
8.1
10.7
4.3
5.1
6.7
11.5
11.8
8.6
146.3

123.827
454.612
20.000
51.000
371.550
6.546.047
11.135.045
36.658
205.000
70.000
3.200.538
220.000
7039 766
29.474.043

123.827
88 000
20.000
11.000
371.550
4.234.015
4.606.577
36.658
205.000
0
1.544.373
220.000
270.000
11.731.000

0
366.612
0
40.000
0
2.312.032
6.528.468
0
0
70.000
1.656.165
0
6.769.766
17.743.043

Odseki, na katerih se ie graditev pričela v letu 97
Pesnica - Sivnica. del 1.etape: AC Slvnica - priključek Ptuiska
Beltinci - Pince. Otwoznica Lendava - dvopasovnica
Kozina - Klanec. 1 etapa od km 6.7 do km 7.5
Višnia gora - Bič
Skupaj odseki 97

4.4
6.8
0.8
11.2
23,2

5.092.219
1.001.670
3.371.113
5.390.460
14.855.462

1.252.489
40,000
521.290
242.000
2.055.779

3.839.730
961.670
2.849.823
5.148.460
12.799.683

3.5
3.7
14.6
3.1
6,2

280.565
512.750
1.778.720
408.000
2.487.000

280.565
512.750
948.350
408.000
50.000

0
0
830.370
0
2.437 000

4.0
1.3
3.8
2.3
8.2
8.7
59,4

2.274.279
1.666.820
685.816
685.392
1.320.156
566.500
12.665.998

62.290
1.666 820
685.816
685.392
47.500
566.500
5.913.983

2.211.989
0
0
0
1.272.656
0
6.752.015

3 002.955 !

350.6811

2 652.274I

Odseki, na katerih se ie graditev pričela v letu 98
SI Bistrica - Haidina. Rekonstr. od prikj. SI.Bistrica do obv. Pragersko
Haidina - Ormož. 1 etapa Haidina - Ptui
Lenari - Bettnci. 1 etapa Vučia vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353
Priključek Lopata
Blagovica - Šentjakob, 2.etapa Krtina - Lukovica in del
3.etape Lukovica - Blagovica do CP Kompolie
Kozina - Klanec. 2.etapa od km 7.5 do km 11.5
Razdrto - Vioava. 1 etapa HC Razcep Razdrto - km 1.3
Razdrto - Vipava. 3.etapa HC Vipava - Podnanos
Izola - Jaoodie*
Vransko - Blaoovica. 2.etapa Trojane - Blaaovtca
Naklo - Kranj*
Skupaj ndseki 98
I Finančni krediti za avanse (povečanje salda)

I

I

|VSE SKUPAJ

I 228,9| 59.998.458| 20.051.443l 39.947.015[

V vrednostih v zgornji tabeli so že vključena povečanja investicijskih vrednosti po sklepu vlade RS za AC odseke
Slivnica - Fram - BDC, Slivnica - Pesnica, del 1. etape Slivnica - priključek Ptujska, Vipava - Selo in povečanje
investicijske vrednosti za AC odseka Zadobrova - Tomačevo in Malence - Šentjakob po sklepu Državnega zbora.
*

dograditev dodatnih dveh pasov
V navedenem znesku niso vključena dela, ki so na osnovi sprejetega amandmaja Državnega zbora RS
k Letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 prenešena iz leta 2000 v leto 1999.
Potrebna dodatna sredstva zaradi s tem amandmajem spremenjene dinamike gradnje bodo
zagotovljena iz sredstev "bencinskega tolarja" na osnovi pričakovanega dodatnega priliva po'78.členu
Zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS št. /98).

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se graditev v letu 1999 nadaljuje ali dokončuje,
se predvideva plačilo avansov v skupni vrednosti 6.980 mio SIT (ob upoštevanju poračuna
avansov med letom 1999, pa je sredstva potrebno zagotoviti le za 3.003 mio SIT).
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Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na odseku Lenart - Beltinci, 1.etapa Vučja vas Beltinci, v višini 10.130,4 mio SIT (60,3 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) je potrebno v letu
1999 sprejeti v Državnem zboru še zakon o soglasju za najetje finančnega kredita in zakon o
poroštvu za vračilo finančnega kredita v višini 10.130,4 mio SIT (60,3 mio USD po tečaju 1
USD = 168 SIT).
Za avtocestni odsek Vransko - Blagovica, 2.etapa Trojane - Blagovica, in za avtocestni odsek
Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - Podnanos, je potrebno pred razpisi za oddajo del in
sklepanjem pogodb v Državnem zboru sprejeti zakon o soglasju za najetje kredita in zakon o
poroštvu za vračilo kredita EIB III v višini 34.475 mio SIT (205,2 mio USD po tečaju 1 USD =
168 SIT) in za italijanski kredit v višini 9.576 mio SIT (57,0 mio USD po tečaju 1 USD =168
SIT).
Prav tako je potrebno za zagotovitev sredstev za financiranje prekoračitev na avtocestnem
odseku Malence - Šentjakob v višini 7.762.338.000 SIT in Zadobrova - Tomačevo v višini
106.545.000, za oba odseka v skupni višini 7.868.883.000 SIT, poleg prerazporeditev že
odobrenih kreditov EIB A, B in C v višini 343,5 mio SIT (2,63 mio USD po tečaju 1 USD =
130,59 SIT) in lastnih sredstev v višini 2.954,8 mio SIT, najeti še novi finančni kredit v višini
4.570,6 mio SIT (35 mio USD po tečaju 1 USD = 130,59 SIT). Zato bo potrebno v Državnem
zboru poleg Programa dela DARS d.d. za leto 1999 sprejeti še zakon o soglasju za najetje
kredita in zakon o poroštvu za vračilo kredita v višini 4.570,6 mio SIT (35 mio USD po tečaju 1
USD = 130,59 SIT).
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2.3.

NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999

Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih, se bodo v letu 1999
pričela naslednja dela na novih odsekih oziroma pododsekih (etapah):
1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje
2. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 km
del 1.etape: HC, dolžina 2,4 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, pričetek gradnje
3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
2.etapa: Lenart - Cogetinci (15,6 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč
4. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
3.etapa: Cogetinci - Vučja vas (12,1 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč
5. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
6. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
4.etapa: Gorišnica - Ormož (10,5 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične
dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,2 km
del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica (5,9 km)
pričetek pripravljalnih del in pričetek gradbenih del
8. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,6 km
1.etapa: Srmin - Socerb (10,1 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
ter pričetek gradnje
9. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,6 km
2.etapa: Socerb - Klanec (4,5 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
ter pričetek gradnje
10. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
2.etapa: Rebernice (10,7 km)
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
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11. Škofije - Srmin, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,1 km
izdelava investicijskega programa in projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč
in pričetek gradnje
12. Krška vas - Obrežje, štiripasovna avtocesta, dolžina 12,3 km
izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije, odkupi zemljišč
Pripravljalna dela oziroma pričetek gradnje je v letu 1999 predviden na :
- 74,3 km novih štiripasovnih avtocest,
- 10,5 km dvopasovnice med Gorišnico in Ormožem,
- Zrkovski cesti (0,9 km) in hitri cesti (2,4 km) v Mariboru ter
- 5,3 km obvoznice Pragerskega.
2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih odsekih v letu 1999
Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, dolžina 0,9 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela (projektiranje se delno izvaja
v okviru dela 1.etape Slivnica - Ptujska cesta):
- arheološko raziskovalna dela (lokacija Pobrežje),
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma za posamezne
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov,
- izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
- izvedba zemeljskih del in temeljenja,
- izvedba zgornjega ustroja,
- izvedba odvodnjavanja,
- izvajanje del na opremi ceste,
- izvajanje del na priključnih cestah,
- izvedba del na dveh nadvozih,
- izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture,
- hortikulturna ureditev.
Odsek PESNICA - SLIVNICA, del 1.etape: HC, dolžina 2,4 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela (projektiranje se delno izvaja
v okviru dela 1.etape Slivnica - Ptujska cesta):
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del,
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma za posamezne
pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov,
- izvedba preddel (geodezija, rušitve in demontaže),
- izvajanje zemeljskih del in temeljenje,
- izvajanje del na priključnih rampah in cestah,
- izvajanje del na nadvozu, podvozih, podhodih in galeriji,
- izvajanje del za ureditev komunalne infrastrukture.
Odsek LENART - BELTINCI, 2.etapa: Lenart - Cogetinci, dolžina 15,6 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- izdelava strokovnih podlag za LN,

poročevalec, št. 18

116

30. marec 1999

-

izdelava osnutka LN in njegova javna razgrnitev,
arheološko raziskovalna dela,
dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
izdelava parcelacije zemljišč in
pričetek odkupovanja zemljišč.

j Odsek LENART - BELTINCI, 3.etapa: Cogetinci - Vučja vas, dolžina 12,1 km
V
-

letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti:
dopolnitev strokovnih podlog in idejnega projekta za LN,
arheološko raziskovalna dela,
izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
izdelava parcelacije zemljišč in
pričetek odkupovanja zemljišč.

Odsek SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA, Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- izdelava predloga LN,
- pridobitev odloka o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava parcelacije zemljišč,
- odkupovanje zemljišč,
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje preddel,
- izvajanje zemeljskih del,
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah.
Odsek HAJDINA - ORMOŽ, 4.etapa: GoriSnica - Ormož, dolžina 10,5 km
V letu 1999 bodo izvedene naslednje aktivnosti in gradbena dela:
- javna razgrnitev osnutka LN,
- pridobitev odloka o LN,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- izdelava investicijskega programa,
- izdelava parcelacije zemljišč,
- odkupovanje zemljišč,
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo del,
- izvajanje preddel,
- izvajanje zemeljskih del (nasipi, ukopi, posteljica),
- izvajanje del na zgornjem ustroju (tampon, cementna stabilizacija, asfaltne plasti),
- izvajanje del na odvodnjavanju,
- izvajanje del na deviacijah in priključnih cestah,
- izvajanje del na mostu čez kanal.

3
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Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica,
dolžina 5,9 km
V letu 1999 bo potekala prestavitev vodovoda, elektrovoda in TK vodov.
Odsek KLANEC - ANKARAN, 1 .etapa: Srmin - Socerb, dolžina 10,1 km
»
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
izdelava projektov PGD-PZI,
izdelava in potrditev investicijskega programa,
sprejem Uredbe Vlade o LN,
izvedba razpisnih postopkov,
pričetek odkupovanja zemljišč in
pričetek izvedbe pripravljalnih del.

Odsek KLANEC - ANKARAN, 2.etapa: Socerb - Klanec, dolžina 4,5 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
izdelava projektov PGD-PZI,
izdelava in potrditev investicijskega programa,
sprejem Uredbe Vlade o LN,
izvedba razpisnih postopkov,
pričetek odkupovanja zemljišč in
pričetek izvedbe pripravljalnih del.

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 2.etapa: Rebernice, dolžina 10,7 km
V
-

letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
izdelava investicijskega programa,
izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
izdelava parcelacije in odkupovanje zemljišč,
izvedba arheološko raziskovalnih del,
izvedba postopka za oddajo del.

Odsek ŠKOFIJE - SRMIN, dolžina 3,1 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD-PZI,
- izdelava in potrditev investicijskega programa,
- izvedba postopka za oddajo del,
- odkupovanje zemljišč.

Odsek KRŠKA VAS - OBREŽJE, dolžina 12,3 km
V letu 1999 bodo potekala naslednja dela:
- nadaljevanje aktivnosti za pridobitev Uredbe Vlade O LN,
- pričetek izdelave projektno tehnične dokumentacije PGD in
- pričetek aktivnosti za pridobitev zemljišč (mejičenje zemljišč in cenitve).
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2.3.2. VREDNOST DEL V LETU 1999
Vrednost del na teh odsekih v letu 1999 je prikazana v naslednji tabeli.
Dolžina
v km

Odsek

Pesnica - Slivnica, del l.etaoe: Zrkovska c km 0.0 - km 0.87
Pesnica - Slivnica, del letaDe: HC
Lenart - Beltinci. 2.etaoa Lenart - Coqetinci
Lenart - Beltinci. 3.etaoa Coaetinci - Vučia vas
SI.Bistrica - Haidina. Obvoznica Praoersko
Haidina - Ormož. 4.etaoa Gorišnica - Ormož
Blaaovica - Šentiakob. del 3.etaoe Lukovica (CP) - Blaaovica
Klanec - Ankaran. Srmin - Socerb
Klanec - Ankaran. Socerb - Klanec
Razdrto - ViDava. 2.etaDa Rebernice
Škofiie - Srmin
Krška vas - Obrežie
SKUPAJ

0.9
2.4
15.6
12.1
5.3
10,5
5.9
10.1
4.5
10.7
3.1
12.3
93.4

Vrednost
del
v letu
1999
v 000 SIT
349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60.520
294.578
604 942
114.000
3.982.269

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Krediti
v 000 SIT

349.643
582.682
215.000
305.000
303.000
522.384
100.000
530.520
60.520
294.578
604.942
114.000
3,99?,269

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Za gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja v letu 1999 začenja, se predvideva
plačilo avansov v skupni vrednosti 890 mio SIT. Ob upoštevanju poračuna avansov v letu
1999 je potrebno zagotoviti sredstva za 646,1 mio SIT, od katerih bo za 100,2 mio SIT
potrebno zagotoviti sredstva kredita, 545,9 mio SIT pa bo financiranih iz lastnih sredstev.

2.3.3. INVESTICIJSKE VREDNOSTI NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1999
Ar
Petnica - Slivnica, del 1 .etapa: Zrtovtka e. ton 0,0 • km 0,87
Petnica - Slfcnica, del 1 etape: MC
Lenart - Betnci, 2 etapa Lenart • Cogetnci
Lanart - Befcnci, 3 etapa Cogetinci - NAićja vat
SI Bistrica - Ha«fria Obvoznica Pragenko
Majdma- Ormož, 4 etapa Goninica • Ormož
Blagovica - Sandalo*, đel l.etape Lukovica (CP) - Blagovica
Klanec • Ankaran, Srmin - Socerb
Klanec • Ankaran, Socerb - Klanec
Razdrto-Vipava, 2.etapa Rebemice
Shofiie • Srm«
Krila vat • Obrežje
SKUPAJ 1999

StroSa
Investicijska vred. j
I Invesfciis«
s sr financ.
vrednost financiran«
789 600
789.600
0
203 616
3.597216
3.393.600
1.481.760
13 829.760
1 12.346 000
, 12.096.000
1.451.520
13.547.520l
2.772000
0
2772000
2973.600
0
! 2.973.600
l 11000.620
1 049 809
12.100.429 '
36 787.594,
3.191.618
< 33.595.976
14.379.7941
1.247 562
! 13.132.232
27 640 830:
1.316.230
26.324.600
0
4.401.600
4.401.600
8.400.000
588.000
8.988.000
10.530.115
141.907.943
131.277.928

Lasna
sredst/a Kredil skupaj
789.600
0
1.077.216
2520 000
2 909 760 10.920 000
2627.520 10.920,000
0
2772000
2973600
0
2064.781 10.035 648
16.124.832 20.662.762
3.122556 11.257.238
10.336 830 17.304.000
4.401.600
0
3.108.000
5.880.000
52.306.295 89.499.648

EIB II

EIB IV

0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0:
0
10.035 648
0
0i 20.662.762
0: 11.257238
01
0
o;
o
o.
0
10.035.648 31.820 000

v 000 SIT
italijanska Finančni
zakladnica krediti
0
0
0 2.520 000
0 10.92C.000
0 10 920 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 064 000 9 240 000
0
0
0 5 880 000
8.064.000 39.480.000

upoštevan je tečaj USD v višini 1USD = 168 SIT v skladu s Spremembami in dopolnitvami NPIA, sept. 1997
Za AC odsek Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica sta za kredit EIB II v višini 10.036 mio SIT (59,736 mio USD po
tečaju 1 USD = 168 SIT) že sprejeta zakona o soglasju in o poroštvu (Uradni list RS št.27/98).
Za kredite na odsekih Hitra cesta 2B, Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Srmin - Socerb, Socerb - Klanec,
Rebernice in Krška vas - Obrežje , bo potrebno zakone o soglasju in zakone o poroštvu za italijanski kredit v višini
93 MLD LIT (57 mio USD), za kredit EIB IV v višini 31.920 mio SIT(190 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) in za
finančne kredite v višini 39.480 mio SIT(235 mio USD po tečaju 1 USD = 168 SIT) še sprejeti.
Na navedenih odsekih za tiste vsote kreditov, za katere zakoni o soglasju in zakoni o poroštvu še niso sprejeti, do
njihovega sprejema ni mogoče razpisati oddaje del in sklepati pogodb za ta dela.
♦
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2.4.

ZAKLJUČNA DELA NA A VTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE PROMETU PRED
1.1.1994

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je potrebno izvesti še nekatera
zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče
zaključiti v preteklih letih zato se prenašajo v leto 1999.
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih dodatnih sredstev za ta dela.
SMER ZAHOD-VZHOD
mio SIT
(14.000')
(300.000*)
(90.000*)
-

ODSEK
Razcep Razdrto
Razdrto - Čebulovica
Koper - Ankaran
SKUPAJ
SMER SEVER-JUG

mio SIT
28.000 (222.000*)
95.000 (60.000*)
263.000 (107.000*)
386.000

ODSEK
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora
SKUPAJ
VSE SKUPAJ DODATNA SREDSTVA
ZA DOKONČANJA AC

386 mio SIT

'sredstva te zagotovljena s finančnimi načrti v preteklih letih

2.4.1. OPIS ODSEKOV
RAZCEP RAZDRTO
V letu 1999 je predvideno zaključevanje del, ki izhajajo .iz obveznosti, predpisanih v
lokacijskem dovoljenju.
Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA
V letu 1999 se bodo nadaljevala dela na izvedbi cestninske postaje Senožeče, vključno z vso
infrastrukturo ter ukrepi za izboljšanje varnosti prometa.
Odsek KOPER - ANKARAN
V letu 1999 bodo izvedeni morebitni potrebni ukrepi protihrupne zaščite, v kolikor bo to izhajalo
iz dodatnih preveritev, ki se vršijo. Na delu hitre ceste med priključkoma Slavček in Semedela
bodo izvedena dela na izgradnji nadhoda.
Odsek HRUŠICA - VRBA
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
- pridobitev dodatnih zemljišč in ureditev problematike odškodnin,
- nadaljevanje del na nadgradnji voziščne konstrukcije odseka AC Hrušica - Lipce.
Odsek MALENCE - ŠMARJE SAP
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
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- na osnovi študije bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih'
ukrepov (trasa, portali predora Mali vrh),
- izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov,
- ureditev križišča Razdrto z delno rekonstrukcijo R 331 v Šmarju.
Odsek ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA
V letu 1999 bodo izvedena sledeča dela:
- izvedena bo sanacija ukopnih brežin v povezavi z gradnjo AC Višnja gora - Bič,
- izvedena bo protihrupna ograja in sanacija meteorne kanalizacije v Višnji gori.
2. S.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 2000
Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo predvidoma pričeli graditi v letu 2000 in za katere
bodo Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih pridobljene že v letu 1999, bo še v tem letu potrebno
pričeti z odkupi zemljišč in nepremičnin.
Za navedena dela so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v višini 8 mio SIT.
2.6.

STROKOVNA DELA "INŽENIRJA"

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja oziroma
naročnika opravlja vsa potrebna tehnično - strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako
organizacijo za izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (EIB
in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil.
Delo Inženirja na podlagi pogodb z DARS, d.d. opravljajo Družba za državne ceste d.o.o.,
Univerza v Mariboru, ZIL Inženiring d.d. in Constructa Inženiring d.o.o..
Za opravljanje del Inženirja so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v višini 1.780 mio SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 1999 nadzor nad 40 velikim investicijami na področju avtocest
in ostalih cest. To je 8 investicij ali 25 % več kot v letu 1998. Poleg tega se bodo intenzivirala
dela na 6 investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 1999
bodo strokovne ekipe Inženirja nadaljevale nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne
dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena po letu 1999. Inženir bo v
letu 1999 nadziral tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest se je v letu
1999 povečala.
Finančna realizacija del, pri katerih Inženir za naročnika opravlja vsa tehnično - strokovna dela,
se bo v letu 1999 povečala za preko 30 %, strošek Inženirja pa za nekaj več kot 10 %.
Delež stroška Inženirja v letu 1999 bo predstavljal 2,1 % od celotne porabe, predvidene s
planom razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999.
Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
- pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične dokumentacije po pooblastilu
naročnika,
- izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije, nadomestni
objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave),
- skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi, ter
investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
- priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih za gradnjo in vzdrževanje
AC,
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nadzor pri pripravi tehnične dokumentacije za vse objekte in strokovno svetovanje (objekti,
mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi)
vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike,
opravljanje tehnično - strokovnih del pri izvedbi razpisov, kalkulacij ter preverjanju
ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del,
računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
stiki z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
nadzor pri pripravi celotne tehnične dokumentacije in izvajanje nadzora nad gradnjo
predorov,
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
strokovno - tehnična opravila za razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z
izgradnjo AC,
nadzor pri pripravi rednega vzdrževanja AC,
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
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3.0.

PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH BO
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. TER REALIZACIJA OBVEZNOSTI
IZ INVESTICIJ

3.1.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Na dan 30.9.1998 DARS d.d. upravlja in vzdržuje 281 km avtocest in 90 km priključkov
nanje.
Redno vzdrževanje avtocest na podlagi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest.
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v
voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna dela na razpolago
ustrezna mehanizacija. Večja vzdrževalna dela, katerih delavci,
rednega vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo
drugim izvajalcem na podlagi razpisov.

kateri je za pomoč
delovna posadka in
zaposleni na delih
opraviti, se oddajo

Od leta 1994 poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov in opreme. Obseg zapor
prometa je zato zelo velik in s tem bistveno povečan obseg del pri postavljanju in
odstranjevanju signalizacije. Tudi v letu 1999 se bo nadaljevalo intenzivno obnavljanje,
zato obseg zapor še ne bo zmanjšan.
Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1999 namenjenih 2.750 mio SIT. Ocena
stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih letih in z upoštevanjem odprtja novih
odsekov.
Zimska služba
Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za redna vzdrževalna dela
dimenzionirano za izvajanje zimske službe. Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko
službo sta povsem primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih
zahodnoevropskih državah.
V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela:
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za izvajanje
službe,
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega z vozišča.

zimske

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov za preprečevanje
poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna vzdrževalna dela:
- obnavljanje talnih označb,
- košnja trave,
- čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov,
- postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in
- drugo.
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3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE
Pobiranje cestnine na osnovi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest.
Število delavcev na področju pobiranja cestnine je dimenzionirano na promet izven prometnih
konic. V obdobju povečanega prometa, zlasti v turistični sezoni, pa dela pobiranja cestnine
opravljajo tudi študentje in honorarni delavci. Tako v mesecih julij in avgust študentje opravijo
tudi do 45 % vseh ur pobiranja cestnine.
Do konca leta 1999 naj bi število uporabnikov »ABC« elektronske tablice doseglo 60.000.
Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrste del:
- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z »ABC« elektronskimi tablicami,
- obračun pobrane cestnine,
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke,
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter elektronskih tablic,
- zasnovo, organizacijo in trženje sistema ABC cestninjenja brez ustavljanja.
Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1999 znašali 1.500 mio SIT.
3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI
Odnosi z javnostmi so pomembni za zagotovitev upravljanja in vodenja organiziranega
komuniciranja DARS d.d. z različnimi javnostmi, ki so odločilne za pravočasno in gospodarno
uresničevanje avtocestnega programa. Hkrati pa je zagotovitev javnosti in preglednosti
uresničevanja programa gradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest ter poslovanja DARS d.d.
z Zakonom o javnih glasilih in sklepih državnega zbora RS zahtevana obveznost. V letu 1999
bodo izvedene naslednje naloge s področja organizacijskega komuniciranja:
- organizacija in izvedba omrežja informacijskih centrov za zagotovitev celovitega
obveščanja uporabnikov slovenskih avtocest, promocijo (informativno-izobraževalne
akcije) prometne varnosti in s tem višje ravni uslug na avtocestah (obveščanje o
dogajanjih na avtocestah, morebitnih zastojih prometa, o servisnih in drugih službah, ki
jih potniki potrebujejo, ipd.);
- nadaljevanje s projektom organiziranja in izvedbe trženja sistema ABC cestninjenja
brez ustavljanja;
- organizacija in izvedba foto in video dokumentiranja- uresničevanja avtocestnih
programov ter arhiviranja posnetih gradiv, od premoženjsko-pravnih zadev do poteka
posameznih faz gradnje;
- organizacija, priprava in izdaja gradiv in brošur (letno poslovno poročilo, informativna
gradiva o posameznih avtocestnih projektih oz. odsekih, informativno-preventivna
gradiva o zimski službi, prometni koledar, informativna publikacija o odkupih
nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest ipd.);
- organizacija strokovno vodenih ogledov poteka gradnje posameznih avtocestnih
odsekov (za poslance Državnega zbora, predstavnike Vlade RS, poslovno in finančno
javnost, novinarje);
- sodelovanje pri organiziranju strokovnih srečanj;
- organizacija obveščanja slovenske javnosti prek množičnih medijev - sredstev javnega
obveščanja (novinarske konference, sporočila za javnost, mobilne panojske predstavitve
ipd.);
- spremljanje in analiza medijskih objav - v tiskanih in elektronskih medijih.
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Skupna predvidena sredstva za izvedbo navedenih nalog s področja odnosov z javnostmi v
letu 1999 znašajo 26 mio SIT.

3.1.4. RAZVOJNE NALOGE
Za realizacijo razvojnih nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem avtocest, za
pripravo tehnične regulative, strokovnih študij in predlogov za oblikovanje strokovnih odločitev,
je predvideno financiranje strokovnih del iz številnih tematskih področij, na primer:
- izdelava tehničnih specifikacij in druge tehnične regulative za javne ceste,
- izdelava in uvajanje računalniških informacijskih sistemov za področje spremljanja gradnje
in upravljanja avtocest ter razvoj integralnega informacijskega sistema avtocestnega
gospodarstva,
- izdelava študij in razvojnih nalog s področja ureditve in varovanja okolja cest,
- razvojne naloge in oblikovanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti,
- naloge s področja zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov in polizdelkov za gradnjo
cest,
- uvajanje sistemov za zagotavljanje in potrjevanje kakovosti in uvajanje predpisov serije ISO
9000,
- naloge s področja uvajanja sodobnih tehnologij za pobiranje cestnine,
- uvajanje sistemov gospodarjenja z avtocestami, s premostitvenimi objekti in optimizacija
ukrepov pri vzdrževanju avtocest,
- naloge s področja cestne stroke na univerzah, institutih in drugih izobraževalnih institucijah.
V drugi polovici leta 1999 pa je predvidena tudi izvedba razpisa za nove razvojno raziskovalne
naloge, katerih izvedba bo potekala v letu 2000 in kasneje.
Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1999 so 168 mio SIT.

3.2.

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov in opreme na starejših
odsekih avtocest, ki so v slabem stanju zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v
preteklosti. Celotna vrednost obnov bo v letu 1999 znašala 1.550 mio SIT.
V letu 1999 bo obnova vozišč, objektov in opreme obsegala sledeča dela:
- obnovo viadukta Preloge (600 mio SIT),
- delna popravila poškodovanih objektov (100 mio SIT),
- obnovo opreme - signalizacija in ostalo (350 mio SIT),
- obnovo poškodovanih vozišč - tudi na objektih (500 mio SIT).
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3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za zagotavljanje enake stopnje
opremljenosti je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo,
mehanizacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami.
Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest bo v letu 1999 znašala
1.050 mio SIT.
V letu 1999 bodo izvršena naslednja dela in nabave:
- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane mehanizacije in opreme
za vzdrževanje (300 mio SIT),
- izgradnja protihrupnih ograj na celotnem avtocestnem omrežju (300 mio SIT),
- nabava informacijske in signalizacijske opreme (190 mio SIT),
- nabava ABC elektronskih tablic (90 mio SIT),
- nadaljnja razširitev ABC sistema (70 mio SIT),
- razširitev CP Pesnica z dvema pasovoma in dograditvijo ABC sistema (100 mio SIT).
3.2.3. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJSKIH KREDITOV
Obveznosti iz investicijskih kreditov (plačilo rednih obresti in odplačilo glavnice) bodo v letu
1999 dosegle vrednost 2.318 mio SIT, od tega bo 1.854 mio SIT namenjeno za plačilo rednih
obresti (za kredite za avtocestne odseke, ki so že predani v promet), 464 mio SIT pa za
odplačilo glavnice (kredit EBRD).

4.0.

GRADITEV OSTALIH CEST V. OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 1999 je v okviru programa graditve avtocest predvideno tudi izvajanje del na nekaterih
državnih cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje tovornega
prometa, predvsem na državnih cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč.
Poleg potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno ponekod zagotoviti
povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč in zagotovitev prometne varnosti nasploh.
S tem namenom je v letu 1999 predvidena izvedba del na naslednjih odsekih državnih cest:
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Odsek

Lokacija
Zahodna obvoznica v Mariboru
Celje - severna magistrala
Vodice - Želodnik
Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto

Maribor - levi breg
Maribor - most - Erjavčeva
rekonstr. Mariborske ceste
Obvoznica Mengeš
Obv. Mengeš - Preserje
Želodnik - Vodice (brez obv.Mengeš)
dograditev 3.pasu
Slavček - Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

Mele - Šratovci - Radenci
rehabilitacija cest zaradi gradnje avtocest
SKUPAJ

Dolžina
v km
0,786
2,150
2,900
3,300
3,800
12,200
3,000
1,000
• 0,831
2,201
2,740

Vrednost del
v letu 1999
v 000 SIT
42.595
1.067.275
1.218.102
114.000
54.400
201.600
295.186
138.389
510.260
445.000
363.884
2.387.553
6.838.244

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke državnih cest, na katerih se gradnja v letu 1999
začenja, se predvideva plačilo avansov v skupni vrednosti 370 mio SIT.
5.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

V letu 1999 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na železniških progah, ki jih je
potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 347 mio SIT.
Za zagotovitev obvoznih in razbremenilnih transportnih poti med izgradnjo avtocestnega
omrežja je:
v 5. evropskem transportnem koridoiju med gradnjo AC omrežja predvidena izvedba
naslednjih ukrepov:
- izdelava projektne dokumentacije za podvoz Dolnje Ležeče,
- ukinitev treh prehodov med Planino in Rakekom z izgradnjo obvoznih cest ter opremo
enega prehoda kot avtomatskega cestnega prehoda oziroma izgradnjo nadvoza,
- izvedba novega podvoza Debro pri Laškem,
- izvedba deviacije lokalne ceste Žagaj (Ponikva),
- izvedba nadvoza in povezovalne ceste v Zamušanih,
- priprava dokumentacije za izvedbo nadvoza Lipa - Štore (deviacija preko mostu čez
Voglajno),
- izvedba podvoza Ješenca pri Račah in
v 10. evropskem transportnem koridorju med gradnjo AC omrežja predvidena izvedba
naslednjih ukrepov:
- oprema prehoda Reber pri Škofljici kot avtomatski cestni prehod,
- ukinitev cestnega prehoda Briše ter preusmeritev prometa po obvozni poti na avtomatski
cestni prehod.
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REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999
v 000 SIT
VIRI
bencinski tolar
bencinski tolar 1999
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih organizacij
EIBI
EIBII
EIB III (novi) .
domači in tuji finančni krediti
Konzorcij bank
Novi domači ali tuji finančni kredit (TFK1)
Novi domači in tuji finančni kredit (DFK1 +TFK2)
finančni krediti - novi
drugi viri

33.000.000
33.000.000
14.185.000
6.679.756
455.968
4.749.032
1.474:756
27.294.930
3.817.600
6.940.000
16.537.330
6.072.500
475.390

v mio USO
190,20
190.20
81,76
38,50
2,63
27,37
8,50
157,32
22.00
40,00
95,32
35,00
2,74
505,52;

PORABA
predhodna dela in priprava proj,- tehnične dokumentacije za odseke po 1999
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 2000
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
obnavljanje avtocest
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa
obveznosti iz investicijskih kreditov
redne obresti
odplačilo glavnice

740.500
8.000
60.977.772
56.995.503
3.982.269
2.636.193
386.000
1.780.000
2.424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000
6.838.244
347.000
2.318.143
1.854.031
464112

4,27
0,05
351,46
328,50
22,95
15,19
2,22
10,26
13,98
15,85
8,93
6,05
39,41
2,00
13,36
10,69
2,67
•y*
483,OA

SKUBi

,^3.|flQ[924ii.. _ „ ... 22,48:
od tega za avanse (plačani - poračunani avansi)
od tega za ostalo
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PRIMERJAVA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1999 S SPREMEMBAMI IN
DOPOLNITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI
SLOVENIJI

% od RNP

Letni plan 1999
v 000 SIT
1. VIRI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bencinski tolar
Cestnine
Krediti
DrugI viri

Viri skupaj
2. PORABA
2.2. Graditev avtocest
2.3. (Saditev ostat h cest j
v okviru avtocestnega programa
2.4. Ukrepi na Oeleznicah
v okviru avtocestnega programa
2.4. Avansi
2.5. Interkalarne obresti !
Graditev skupaj
2.6. Upra\^njejn^«drQ^nje avtocest
2.7. Obveznosti iz investic i
Skupaj poraba
Razlika med viri in pdrabo

3
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v mio USD

Rebalans nacionalneaa Dronr
v 000 SIT
v mio USD

33.000.000
14.185.000
40.047.186
475.390

190,2
81.8
230,8
2,7

80,8%
81.1%
91,0%
100,0%

40.859.250
17.488.800
44.013.480
475.390

235.5
100.8
253.7
2.7

87.707.576

505,52

85,3%

102.836.920

592.7

63.892.272
6.838.244

368,3
39,4

80,0%
113,9%

79.914.100
6.003.100

460,6
34,6

347.000

2.0

100,0%

347.000

2,01

3.739.770

21,6

0

0

2.636.193
77.453.479

15,2
446,4

33,2%
82,2%

7.939.360
94.203.560

45,8
543,0

5.174.800
4.918.143

29,8
28.3

89,6%
174.0%

5.774.080
2.826.315

33.28
16.29

87.546.422

504.59

85,2%

102.803.955

592.5

161.154

0,93

32.965

0,2

129

poročevalec, št. 18
U

i'ostavka / Odsek

1

Etapa

2

| Troje kina dokumetaclja, odkupi In Inženir |
Pesnica • Slivnica

|

1
5
1
*
Spremembe in dopolnitve nacionalnega
Predlog programa dela DAR3, d.d.
programa Izgradnje avtocest v RS
za leto 1999
poraba 1999
poraba 1999
v mio USD
|
v 000 SIT
v 000 SIT
1 USD-173.SS1T
14,4|
2 498.4Q0|
2-528 300|

Slivnica - Ptujska
Zrkovska cesta km 0,0 do km 0,87
H C 2B

Slivnica - Fram - BDC
Obvoznica I^endava
Lenart - Beltinci

29,6
1.9
9,5
0,0
2.8
4,0
7,6
34,0
0.0
0,0
1.0
0,0
11.0
3.0
0.0
9.4
0.0
29,9
18,1
17.3
0.0
8.0
0,0
0,0
8,7
27,4
39.3
8,3
4.7
2.1
9.1
10,0
4,0
11.6
0.0
50,2
36,5
31,6
12,8
2,4

Lenart - CogeUna
CogeUna - Vučja vas
Vučja vas - Beltinci
Priključek SI Bistnca - sever
Rekonstrukcija M 3-3
Obvoznica Pragersko
Obvoznica Ormož
Hajdina - Ptuj
G onim ca - Ormož

Sl.llistrka • Hajdina
Hajdina • Ormož
Hoče - Arja vas
Priključek Lopata
Arja vas - Vransko
Blagovica - Scatjkakob

Šentjakob - Krtina
Krtina - Lukovica
Lukvica - Blagovica

Zadobrova - Tomačevo
Malcnce - Šentjakob
Cf bulovlca • Divača
Divača - Kozina
Kozina • Klanec

1.etapa 0,8 km
2.etapa 4,0 km
Srmin - Socerb
Socerb • Klanec

Klanec - Ankaran
Škofije - Srmln
Izola • Jagodje • dograditev dveh p.
Razdrto - Vipava

1.etapa 1,3 km
Rebernice
Vipava - Podnanos (Mlake)

Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Vransko - Blagovica

Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica

Višnja gora - BIČ
Krika vas • Obrežje
Naklo - Kranj - dograditev dveh p.
| Dokončanj«

0,0)

(Skupaj AC

460.61

\Avansi (povečanje salda)

3.133 600
329630
1.648.250
0
485.800
694.000
1 318600
5.899.000
0
0
173.500
0
1.908500
520500
0
1.630 900
0
5.187.650
3.140.350
3.036.250
0
1.388 000
0
0
1.509.450
4.753.900
6.818.550
1.474.750
815.450
364.350
1.578.850
1.735.000
694 000
2.012.600
0
8.709 700
6.332750
5.482.600
2.220 800
416.400

386.000
79.914.100

0,0|

|Skupaj AC i avansi

3 092.219
349 643
582.682
454612
1.001.670
215.000
305 000
1 778 720
20 000
280565
303000
51 000
512.750
522.384
123.827
408.000
371.550
6.546.047
2.487.000
100.000
36.658
11.135.045
205000
70 000
3.371 113
2.274 279
530520
60520
604.942
685392
1.666.820
294 578
685816
3 200 538
220000
7039.766
1 320.156
5.390.460
114.000
566 500
63.892.272
3 739 77Q|

4t0,t|

[Ukr.pl na državnih ctiuh

34.ž[

6.003.100

6.838.244|

347.000

347 000|

|Skupaj AC +DC +Ž

J-ŠL
4»7J|

86.264.200

74J17.2M

Stroški financiranja
Upravljanj« In stroški pobiranja cestnin
Redno vzdrževanje
Obnavljanje vozišč, objektov In opreme
Naložbe v osnovna sredstva AC
Obveznosti iz investicijskih kreditov

45,76
13,7
19,58
10,08
3.11
1.1

7939.360
2.376.950
3.397.130
1.748 880
886.585
190.850

snM

102.803.9551

2 636.193
2 424 800
2.750 000
1.550 000
1 050 000
2318 143
«7J4«.4H1

|Ukr.pl na lfl«znlciiT"

1%'SE SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV K POPRAVLJENEMU
PREDLOGA PROGRAMA DELA DARS, d.d. ZA LETO 1999

Popravljen predlog Programa dela DARS, d.d. za leto 1999 je izdelan skladno s sklepom
Odbora Državnega zbora za infrastrukturo in okolje, kije bil oblikovan na 41. seji in potrjen na
korespondenčni seji 11.03.99 na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Gradiv Popravljen predlog Programa dela DARS zajema spremembe dikcije, zaradi jasneje
predstavljene razmejitve aktivnosti glede na nosilce oziroma izvajalce del, predvsem razmejitve
nalog in pristojnosti med Družbo za avtoceste v RS in Družbo za državne ceste. Popravki so
izvedeni v poglavjih
1. Programa dela družbe in
2.6. Strokovna dela Inženirja.
Poleg tega je izvršen tudi popravek napačno navedene dolžine odseka Klanec - Ankaran in
posameznih etap na tem odseku. Popravki dolžin so izvedeni povsod, kjer se ta odsek navaja
(besedilo, naslovi, tabela). S tem je besedilo tudi v tem delu usklajeno z Letnim planom razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 1999.

3
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