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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OHRANJANJU NARAVE 

(ZON-A) 

- skrajšani postopek - EPA 649 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2511-0110 
Številka: 354-00/2002-1 
Ljubljana, 26.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 89. redni seji dne 26.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ohranjanju narave posega v veljavni zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 - popr.) z določbami, ki imajo 
vsebinsko značaj manj zahtevnih sprememb in dopolnitev 
zakona in manj zahtevnih uskladitev z drugimi zakoni. 

Ob namenu predlaganega zakona, ki je povečati učinkovitost 
delovanja postavljenega sistema ohranjanja narave, so cilji 
predlaganega zakona naslednji: racionalizacija na področju 
organiziranosti ohranjanja narave, poenostavitev nekaterih 
upravnih postopkov ob ohranitvi namena ohranjanja narave in 
zagotovitev stalnih virov za financiranje nalog ohranjanja 
narave. 

Tako se predlagane spremembe in dopolnitve zakona nanašajo 
pretežno na spremembo opravljanja upravnih nalog na 
področju ohranjanja narave in sicer se le te v pretežni meri 
prenašajo z Zavoda RS za varstvo narave na resorno pristojno 
ministrstvo, to je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Tudi 
druge predlagane spremembe in dopolnitve imajo vse naravo 
manj zahtevnih sprememb in dopolnitev zakona. 

Ker predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ohranjanju narave ne posega bistveno v veljavno ureditev, 
temveč samo odpravlja manjše nejasnosti in nedoslednosti 
veljavne ureditve ter izboljšuje zakonsko besedilo zaradi 
odprave morebitnih pravnih nejasnosti oziroma uskladitev z 
drugimi zakoni in pravom Evropske skupnosti, so podani razlogi 
za obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku. 

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

- mag. Janez KOPAČ, minister za okolje, prostor in energijo, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje, prostor in energijo, 
- Mladen BERGINC, državni podsekretar v Ministrstvu za 

okolje, prostor in energijo, 
- mag. Jelka KREMESEC JEVŠENAK, državna podsekretarka 

v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 - 
popr, v nadaljevanju: Zakon) je določil ukrepe ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot, z namenom 
prispevati k ohranjanju narave. Zakon je vzpostavil sistem 
ohranjanja narave, ki se kot del pravnega sistema varstva okolja 
vključuje v slovenski pravni red. Sistem ohranjanja narave 
vključuje določitev pravnega - normativnega sistema ohranjanja 
narave, subjektov ohranjanja narave, programov in strategij na 
področju ohranjanja narave, organizacijo ohranjanja narave in 
financiranje ohranjanja narave. Vsebinsko se sistem ohranjanja 
narave nanaša na ohranjanje biotske raznovrstnosti, kamor sodi 
splošno varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovega genskega materiala, življenjskih prostorov in 
ekosistemov in varstvo naravnih vrednot, ki celovito ureja varstvo 
naravne dediščine na Slovenskem. 

Od uveljavitve Zakona, julija 1999 leta, potekajo aktivnosti v zvezi 
z njegovim izvajanjem na vseh omenjenih področjih. Pri tem se je 
pokazalo, da uzakonjena rešitev na področju organiziranosti 
ohranjanja narave, ki deli opravljanje strokovnih in upravnih nalog 
na področju ohranjanja narave med resorno pristojno ministrstvo, 
to je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, in javni zavod 
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju: zavod), ni v celoti 
ustrezna. Zavod opravlja javno službo ohranjanja narave, ki 
obsega izvajanje strokovnih nalog na področju ohranjanja narave 
na območju celotne države. Poleg tega pa je zavod tudi nosilec 
javnih pooblastil in opravlja vrsto upravnih nalog, kot so primeroma: 
vodi baze podatkov, registre In druge javne evidence na področju 
ohranjanja narave, izdaja naravovarstvena soglasja in 
naravovarstvene smernice ter druga soglasja v skladu z 
Zakonom, opravlja naloge neposrednega nadzora in drugo. 
Uzakonjena ureditev je neustrezna zaradi prevelike obremenitve 
zavoda z upravnimi nalogami, kar zmanjšuje njegovo učinkovitost. 
Zavod, ki je bil ustanovljen že s samim zakonom, je formalno 
pravno začel z delom 1.1.2002, vendar se pojavljajo pri delu 
težave. Naloge, ki jih Zakon sedaj deli med izvajalca javne službe 
ohranjanja narave in Ministrstvo, bi se z drugačno prerazporeditvijo 
in večjo koncentracijo upravnih nalog na Ministrstvu, lahko izvajale 
učinkoviteje. S tem bi se povečala tudi učinkovitost delovanja 
sistema ohranjanja narave. K temu bi lahko prispevale tudi manjše 
spremembe oziroma konkretizacije zakonskih določb v smeri 
njihove prilagoditve naravi stvari, ki je predmet nadzora na 
področju ohranjanja narave, v okviru carinskega in inšpekcijskega 
nadzora. 

Ob izvajanju tistih določb Zakona, ki urejajo posamezne pravne 
mehanizme, ki so namenjeni uveljavljanju javnega interesa 
ohranjanju narave, se je pokazalo, da je treba, zaradi bolj 
učinkovitega izvajanja določil Zakona, odpraviti manjše 
nejasnosti v besedilu členov, ki v nekaterih primerih lahko 
dopuščajo možnost različnih pravnih razlag oziroma 
zavlačujejo izvajanje zakona.' Zaradi poenostavitve 
posameznih upravnih postopkov oziroma uskladitve z drugimi 
zakoni, ki so v času od uveljavitve Zakona dalje drugače 
uredili pravna razmerja, je treba spremeniti oziroma dopolniti 
izvajanja naravovarstvenih nalog, zaradi uskladitve Zakona 
s sedaj veljavnim pravnim redom. Prav tako je treba doreči 
nekatere mehanizme zagotavljanja sredstev za opravljanje 
nalog javne službe ohranjanja narave oziroma zagotoviti 
njihovo izvajanje. Primeroma se te ugotovitve nanašajo zlasti 
na: 
izključitev možnosti podeljevanja dveh koncesij za opravljanje 
istovrstne dejavnosti za rabo naravne dobrine, ki je hkrati 

tudi naravna vrednota in je v lasti države ali lokalne skupnosti, 
izključitev predkupne pravice države in lokalne skupnosti do 
nakupa nepremičnin na zavarovanih območjih za kategorijo 
stavbnih zemljišč, 
sprostitev prometa z državno lastnino v zavarovanih območjih, 
ki jih je ustanovila država in predstavljajo v naravi objekte, ki 
niso namenjeni varstvu narave oziroma upravljanju z 
zavarovanim območjem, 
odprava predhodnega soglasja Zavoda RS za varstvo narave 
v postopku pridobitve soglasja upravne enote k prometu z 
nepremičninami na zavarovanih območjih, zaradi prevelike 
obremenitve strank v upravnem postopku in nesorazmernosti 
ukrepa glede na zastavljeni cilj zakonske ureditve, 
zakonsko ureditev možnosti skupnega ustanavljanja 
zavarovanih območij s strani države in lokalne skupnosti, 
razširitev zavezancev za plačilo naravovarstvene dajatve 
na osebe, ki v zavarovanih območjih rabijo naravne dobrine, 
ki so v lasti države oziroma lokalne skupnosti, 
nekatere druge nejasnosti, ki imajo značaj manjših uskladitev 
z drugimi zakoni. 

V tistem delu Zakona, ki ureja vključevanje vsebin prava Evropske 
Skupnosti na področju varstva narave v slovenski pravni red, je 
pravna ureditev na nivoju zakonske ureditve sicer načelno 
ustrezna, vendar je treba zaradi hitrejše, učinkovitejše in pravno 
pravilnejše implementacije pravnega reda Evropske skupnosti v 
slovenski pravni red, podrobneje urediti nekatere pojme ter 
nekatere že uvedene mehanizme varstva oziroma določiti 
obveznost vključevanja vsebin varstva narave na druga pravna 
področja. Na področju varstva narave sta namreč, v preteklih 
treh letih od uveljavitve Zakona, Sodišče Evropske Skupnosti in 
Evropska Komisija natančneje razložila nekatera določila Direktive 
Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih 
ptic, ki vplivajo tudi na natančnejšo določitev območij NATURA 
2000, potrebnih za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in njihovih 
habitatov oziroma habitatnih tipov, kar je predmet obravnavanja 
Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. 

2. Načela, cilji, namen in poglavitne rešitve 
predloga zakona 

Načela 

Predlog zakona upošteva oziroma izhaja iz vseh načel, ki jih je na 
področju varstva okolja uveljavil Zakon o varstvu okolja in 
sicer: načelo celovitosti, sodelovanja, preventive, odgovornosti 
povzročitelja obremenitve, plačila za obremenjevanje, 
obveznega zavarovanja, obveznega subsidiarnega 
ukrepanja, spodbujanja, javnosti ter varstva pravic. Ob tem 
pa predlog zakona tudi sledi z Zakonom že uveljavljenim 
načelom ohranjanja narave, ki so naslednja: 
načelo ohranjanja biotske raznovrstnosti; 
načelo trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti; 
načelo ohranjanja naravnih procesov; 
načelo varstva naravnih vrednot; 
načelo obnovitve. 

Cilii 

Cilj predlaganega zakona je: 
racionalizacija na področju organiziranosti ohranjanja narave, 
zagotovitev virov za financiranje nalog ohranjanja narave, 
poenostavitev nekaterih upravnih postopkov ob ohranitvi 
namena ohranjanja narave. 
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Namen 

Namen predlaganega zakona je povečati učinkovitost delovanja 
postavljenega sistema ohranjanja narave. 

Poglavitne reSitve 

Ker se je uzakonjena rešitev na področju organiziranosti 
ohranjanja narave z delitvijo opravljanje upravnih nalog na področju 
ohranjanja narave med resorno pristojno ministrstvo, to je 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, in javni zavod Zavod RS 
za varstvo narave, pokazala kot ne v celoti ustrezna, zaradi 
prevelike količine upravnih nalog, ki so bile naložene v izvajanje 
zavodu in so oteževale izvajanje strokovnih nalog, je predlagana 
rešitev, da opravlja pretežno večino upravnih nalog ministrstvo, 
strokovne naloge pa opravlja zavod. Poleg tega bo opravljal zavod 
tudi tiste upravne naloge, ki izhajajo neposredno iz strokovnih 
nalog, ki jih zavod že tudi sicer opravlja, in so po svoji vsebini 
pretežno strokovne narave ter jih ni mogoče deliti na upravne in 
strokovne naloge. Zaradi njihove pretežne vezanosti na siceršnje 
strokovno delo zavoda pa jih tudi ni mogoče prenesti v izvajanje 
na ministrstvo. Zakon ureja poseben, za področje varstva narave 
pa nujno potreben, neposredni nadzor v naravi, ki ga izvajajo 
naravovarstveni nadzorniki. Veljavna ureditev je upravne naloge 
v zvezi z organiziranjem nadzorne službe, koordinacijo njenega 
dela, tudi usposabljanjem naravovarstvenih in prostovoljnih 
nadzornikov ter vodenjem evidenc o izdanih pooblastilih, delila 
med ministrstvo in zavod. Ker sodijo te naloge po svoji vsebini 
med nadzorne naloge in se tudi izvedbeno vežejo na izvajanje 
upravnih nalog inšpekcijskega nadzora je predlagano, da se vse 
zgoraj navedene naloge prenesejo na ministrstvo. 

Z namenom odprave nejasnosti, pomanjkljivosti oziroma zaradi 
doseganja večje učinkovitosti postavljenega sistema varstva 
narave so v predlog zakona vključene tudi naslednje 
pomembnejše rešitve: 

koncesija za rabo naravne vrednote se ne podeli, če se za 
opravljanje istovrstne dejavnosti za rabo naravne dobrine, ki 
je hkrati tudi naravna vrednota in je v lasti države ali lokalne 
skupnosti, podeli koncesija za rabo naravne vrednote po 
drugih predpisih, 
iz Zakona je črtana predkupna pravice države in lokalne 
skupnosti do nakupa nepremičnin na zavarovanih območjih 
za kategorijo stavbnih zemljišč, 
v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država je sproščen 
promet z državno lastnino, če gre za objekte, ki niso 
namenjeni varstvu narave oziroma upravljanju z zavarovanim 
območjem in ob pogoju, da se del kupnine nameni za nakup 
nepremičnin v zavarovanem območju, 
predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave v postopku 
pridobitve soglasja upravne enote k prometu z nepremičninami 
na zavarovanih območjih, se zaradi prevelike obremenitve 
strank v upravnem postopku in nesorazmernosti ukrepa glede 
na zastavljeni cilj zakonske ureditve, črta iz Zakona, 
zakonsko je urejena možnost skupnega ustanavljanja 
zavarovanih območij s strani države in lokalne skupnosti, 
skupaj s postopkom in ureditvijo medsebojnih razmerij med 
ustanoviteljicami, 
zaradi zagotovitve finančnih sredstev za financiranje varstva 
narave se predlaga pomembna razširitev kroga zavezancev 
za plačilo naravovarstvene dajatve na osebe, ki v zavarovanih 
območjih rabijo naravne dobrine, ki so v lasti države oziroma 
lokalne skupnosti. Poleg tega se širi tudi možnost pobiranja 
vstopnine za zavarovana območja ali njihove dele, ki so 
urejeni za ogledovanje oziroma obiskovanje, 
kot vir za financiranje upravljanja zavarovanih območij se 
uvaja obveznost plačila dela sredstev, ki jih upravljavec 
državnih zemljišč in gozdov pridobiva z gospodarjenjem v 
zavarovanem območju. 

Zaradi hitrejše, bolj učinkovite in pravno korektnejše 
implementacije pravnega reda Evropske skupnosti v slovenski 
pravni red je predlagana manjša sprememba pri opredelitvi dveh 
pojmov, ki sta bistvenega pomena za pravno ureditev varstva 
narave, to sta "ugodno stanje habitatnih tipov" in "ugodno stanje 
vrst". Poleg tega je zaradi bolj učinkovitega varstva predlagana 
tudi rešitev, da se že v aktu, s katerim se določijo posebna 
varstvena območja kot del Nature 20000, uredijo tudi možnosti 
za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na tem 
območju. S tem bo realizirana bolj učinkovita implementacija 
Direktive sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. 

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

Predlagana zakonska ureditev ne prinaša dodatnih finančnih 
posledic za državni proračun, saj ne določa novih oziroma 
dodatnih nalog s področja ohranjanja narave, ki jih ne bi že 
vseboval veljavni zakon o ohranjanju narave in torej ne povzroča 
sama po sebi sprememb izdatkov državnega proračuna. 

Pri drugih javnih finančnih sredstvih je pričakovana prerazporeditev 
sredstev zaradi predlagane zakonske ureditve, ki se nanaša na 
zakonsko naloženo obveznost Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS kot upravljavcu kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti 
države, da prispeva del svojih prihodkov k financiranju javne 
službe ohranjanja narave. Ker je predlagana ureditev, da ta znesek 
določi Vlada Republike Slovenije, se bo le ta določil ob upoštevanju 
razpoložljivih virov financiranja in programov dela upravljavcev 
zavarovanih območij. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane pravne ureditve pravu 
Evropske unije 

4.1. Avstrijska naravovarstvena zakonodaja 

V Avstriji je varstvo narave urejeno v deželni zakonodaji. 

4.1.1. Salztjgrškg deželna ?akpn<?(jaia 

Salzburški zakon o varstvu narave iz leta 1993 (nadomestil je 
zakon o varstvu narave iz leta 1957) si kot glavni cilj zastavlja 
varovanje in negovanje avtohtone narave in po človeku oblikovane 
kulturne krajine. Varovalni in negovalni ukrepi imajo nalogo 
ohranjevati, trajno (po možnosti ponovno) zagotavljati in 
izboljševati raznolikost, posebnost in lepoto narave ter njeno 
rekreacijsko vrednost; naravne ali tradicionalne življenjske 
prostore za ljudi, živali in rastline; bogastvo vrst domačega 
živalskega in rastlinskega sveta; zmogljivost in zmožnost narave 
za samoočiščevanje ter pretežno nemoteno naravno ravnovesje. 
Zakon obravnava varstvo narave v sklopu sedmih poglavij, in 
sicer: I. Splošne določbe; II. Varstvo narave; III. Nega narave; IV. 
Zagotavljanje varstva in nege narave; V. Organi in postopki; VI. 
Naravovarstvena dajatev in VII. Kazenske, končne in prehodne 
določbe. 

I. Zakon v sklopu poglavja o splošnih določbah ureja splošno 
obveznost vsakogar do ohranjevanja narave, temeljno načelo 
neokrnjenosti narave, pristojnosti, izključitev veljavnosti in načelo 
prednosti javnega interesa narave. Slednje načelo pomeni, da 
ima pri uporabi tega zakona in njegovih podzakonskih predpisov 
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javni interes varstva narave prednost pred drugimi javnimi interesi. 
Kadar pri tehtanju interesov interes varstva narave nima prednbsti 
in bi to ogrozilo življenjski prostor redkih, ogroženih ali zavarovanih 
živalskih ali rastlinskih vrst, se določi ukrepe kot nadomestilo za 
pričakovano okrnitev narave. 

II. V sklopu poglavja o varstvu narave zakon nudi široko paleto 
naravovarstvenih pravnih režimov: 1) naravni spomeniki; 2) 
zavarovane lokalno pomembne tvorbe; 3) varstvo dreves v mestu 
Salzburg; 4) zavarovani deli krajine; 5) krajinska varstvena 
območja; 6) naravni rezervat; 7) nacionalni parki; 8) naravni parki; 
9) varstvo biotopov; 10) posegi; 11) varstvo mineralov in fosilov; 
12) varstvo rastlinskih in živalskih vrst. Postopek razglasitve je 
javen in v njem imajo možnost izreči mnenje vsi prizadeti. Zanimivi 
so predvsem posegi v naravo. Za nekatere posege zakon zahteva 
naravovarstveno dovoljenje, za nekatere zadostuje 
naravovarstvena prijava. Zanimiva je predvsem slednja, ki je naša 
ureditev ne pozna. V zakonu naštete posege mora tisti, ki posega 
v naravo, prijaviti organu za varstvo narave. Prijavljene posege 
sme prijavitelj pričeti izvajati, šele, ko organ za varstvo narave 
poseg vzame v vednost, po posvetu s pooblaščencem za varstvo 
narave. Poseg je v dvomu vzet na znanje, če v roku treh mesecev 
od vložitve zahtevka ni bil prepovedan. Kar se tiče varstva flore in 
favne, zakon klasično posebej ureja splošno varstvo samoniklih 
prostorastočih rastlinskih in prostoživečih živalskih vrst, posebej 
pa posebno varstvo ogroženih vrst. 

III. V okviru poglavja o negi narave zakon ureja (i) načrte nege 
narave; (ii) krajinski inventar in (iii) knjigo varstva narave. 

IV. V okviru poglavja o zagotavljanju varstva in nege narave zakon 
ureja prost dostop naravovarstvenih organov do zemljišč, s 
katerimi so povezane njihove naloge; omejevanje lastnine v 
javnem interesu narave; odškodnino za prekomerno omejevanje 
lastninske pravice, regulativne razlastitve in konfiskatorne 
razlastitve. Ureditev lastninske pravice v razmerju do javnega 
interesa narave se de lege ferenda v mnogočem zgleduje po 
slednji in ustavni nemški ureditvi (veriga ustavnih odločb 
regulativnih razlastitev). 

V. V okviru poglavja o organih in postopkih zakon našteva (a) 
strokovni organ za varstvo narave, upravne organe, med katere 
sodijo deželna vlada, okrajne uprave, občinsko zastopstvo za 
zavarovanje lokalno pomembnih naravnih tvorb in župana mesta 
Salzburg; (b) Sosvet za varstvo narave, svetovalni organ, 
katerega mnenje mora deželna vlada obvezno pridobiti pred izdajo 
naravovarstvenih uredb; (c) pooblaščenec za varstvo narave, ki 
zastopa javni interes narave in ima v upravnih postopkih položaj 
stranke, pritičejo pa mu tudi pravica do izjave mnenja v postopku 
izdajanja abstraktnih upravnih aktov in pravica do pritožbe, lahko 
pa se ga tudi pritegne v upravni postopek kot izvedenca; (d) 
Salzburško deželno ekološko odvetništvo, ustanovljeno s 
posebnim zakonom, ki ima pravice pooblaščenca za varstvo 
narave; (e) salzburška gorska in naravna straža, ki ima pravico 
zaustaviti, identificirati in zaslišati o dejanskem stanju osebe, za 
katere obstoji utemeljen sum, da so storile upravni prekršek na 
področju narave, pa tudi pravico aretirati po pravilih kazenskega 
zakona osebe, ki jih zalotijo pri kaznivem dejanju, in jih v primeru 
bega lahko zasledujejo tudi preko meja svojega območja, ter jih 
kaznujejo z začasno varščino po pravilih upravnega kazenskega 
zakona, nimajo pa pooblastila za nošenje in uporabo orožja. 

VI. V okviru posebnega poglavja zakon ureja t.i. naravovarstveno 
dajatev. Kdor na podlagi dovoljenja iz narave pridobiva rudna 
bogastva, mora deželi plačevati fiskalno naravovarstveno dajatev. 
Sredstva, pridobljena s pobiranjem naravovarstvene dajatve, se 
namensko vodijo in porabijo za podpiranje varstva narave, za 
nego narave in za sestavo katastra biotopov. 

VII. V sklopu zadnjega poglavja zakon določa posamezne prekrške, 
za katere predpisuje različne sankcije, kot so denarna kazen; 
zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek; zaseg 
predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška; zaseg živih živali, ki 
jih je treba izpustiti na prostost oziroma izročiti živalskim vrtovom, 
če bi sicer na prostosti poginile; zaseg rastlin, ki jih je treba uporabiti 
za splošno koristne namene; odvzem naravovarstvenega 
dovoljenja. 

4.1.2. Koroška deželna zakonodaja 

Koroški deželni zakon o varstvu narave iz leta 1986 si je za 
glavni cilj zadal ohranjanje na eni strani pestrosti, enkratnosti, 
lepote in nenazadnje vitalnosti narave ter na drugi strani bogastva 
raznovrstnih rastlinskih in živalskih vrst. Zakon je 
naravovarstveno materijo razporedil v naslednja poglavja: I. 
Splošne določbe; II. Varovanje pokrajine; lil. Varovanje rekreacijskih 
površin (t.i. proste pokrajine); IV. Varstvo rastlin in živali; V. Varstvo 
posebnih območij; VI. Varstvo naravnih spomenikov; VII. Varstvo 
jamskega sveta; VIII. Varstvo mineralov in fosilov; IX. Urejanje 
krajine; X. Odškodnine in zavarovalne premije; XI. Postopki in XII. 
Organizacija. 

I. V sklopu poglavja o splošnih obveznostih zakon ustanavlja 
splošno obveznost vsakogar, da ohranja naravo. Na tem mestu 
v zakonu je tudi urejena določba o izključitvi veljavnosti zakona v 
primerih ukrepanja zaradi (i) obvarovanja pred življenjskimi 
nevarnostmi; (ii) varstva zdravja ljudi in (iii) preventivnega delovanja 
pred katastrofami (permanentna življenjska nevarnost, reševalne 
in iskalne akcije, potrebe vojske). 

II. V poglavju o varovanju pokrajine zakon določa, da se ne smejo 
izdajati dovoljenja k posegom, ki lahko povzročijo spremembo 
karakterja pokrajine in spremembo življenjskih pogojev v naravi. 
To pravzaprav pomeni spremembo pogojev redkih, ogroženih in 
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst ter spremembo podobe 
naselij, kraških površin, rečnih teras, ledenikov, mokrišč, naravne 
podobe oblike rek in potokov, spremembe jezerskih obal z gradnjo, 
odvzemom peska, ter vnašanje neavtohtone obalne vegetacije. 
Izjeme od prepovedi po tem poglavju so možne le za znanstvene 
namene, oskrbo s pitno vodo in za ohranitev obstoječih naprav, 
ter kadar je nek javni interes večji od interesa varstva narave. 
Zakon posebej ureja varstvo (i) alpskega prostora; (ii) ledenikov 
in (iii) vlažnih tal. 

III. V sklopu poglavja o varstvu prostih pokrajin (rekreacijskih 
površin) zakon odreja, da je vsakršno uničenje ali drugačno 
razvrednotenje proste pokrajine prepovedano, na primer odlaganje 
smeti, odpadkov, starih avtomobilov...; prav tako zanemarjanje 
površin; lepljenje plakatov izven za to določenih mest; postavljanje 
stojnic (pultov) za prodajo časopisov in prodajnih avtomatov, razen 
na postajališčih javnega prometa. V prosti pokrajini je prepovedana 
vožnja in ustavljanje vseh motornih vozil, motornih sani in 
terenskih motornih vozil izven za tekoči in stoječi promet določenih 
površin. 

IV. V sklopu poglavja o varstvu flore in favne zakon posebej določa 
splošne varstvene ukrepe za prostorastoče rastlinske oziroma 
prostoživeče živalske vrste in posebne varstvene ukrepe za 
zavarovane rastlinske in živalske vrste, (a) V okviru splošnega 
režima zakon določa, da je prostorastoče rastline prepovedano 
objestno oziroma namerno poškodovati ali uničevati, prostoživeče 
živali, ki niso obravnavane kot divjad ali ribolovne vrste 
(zavarovane pa so v vseh razvojnih fazah) pa je prepovedano 
namerno vznemirjati, poškodovati ali uničevati ter ubijati. 
Življenjskega prostora takih živali, ali njihovih razvojnih oblik ter 
rastlin s človeškimi posegi ni dovoljeno ogrožati, (b) V okviru 
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posebnega režima pa zakon določa: (i) vse prostorastoče 
rastlinske vrste, katerih obstoj je ogrožen ali jih je potrebno varovati 
zaradi ohranitve naravnega ravnovesja, mora deželna vlada v 
celoti ali deloma zavarovati s posebno upravno odločbo. Posebno 
varovane vrste morajo biti v celoti zavarovane pred izkopavanjem, 
odstranjevanjem iz njihovega avtohtonega okolja, poškodbami in 
uničevanjem; in (ii) vse prostoživeče živalske vrste, ki ne sodijo 
med divjad in ribolovne vrste, vendar je ogrožen njihov obstoj 
oziroma so pomembne za ohranitev in varovanje naravnega 
ravnotežja, mora deželna vlada s posebno odločbo v celoti ali 
deloma zavarovati. Popolno zavarovane živalske vrste ni dovoljeno 
kakorkoli prizadevati, motiti, preganjati, uničevati, ubiti, loviti v 
vseh svojih razvojnih oblikah. Odstranitev, ogrožanje in uničevanje 
z nasilnimi ukrepi je za popolno zavarovane živalske vrste 
prepovedano. V odprti pokrajini je prepovedano vznemirjati, 
uničevati ali spreminjati življenjsko okolje popolno zavarovanih 
živalskih vrst (gnezdišča, mrestišča...). 

V. V poglavju o varstvu posebnih območij zakon ureja t.i. območja 
zavarovane narave in območja zavarovane krajine. Predlog 
razglasitve z utemeljitvijo mora biti štiri tedne javno razglašen v 
občinah, ki jih načrt zadeva, (a) Kot območia zavarovane narave 
se z odredbo deželne vlade razglasijo območja, ki predstavljajo 
popolno ali delno prvobitnost, imajo redke in ogrožene vrste 
oziroma habitate oziroma minerale, fosile ali kraške posebnosti. 
Deželna vlada lahko prepove vsakršen poseg v takšno posebej 
zavarovano območje, celo gozdarski, kmetijski, lovski in ribolovski 
posegi so dovoljeni le, če ne vplivajo negativno na temeljni 
varstveni namen ustanovitve teh območij: ohranjanje narave. 
Posegi v zavarovano območje so dopustni le, kadar izražajo 
splošni družbeni interes, (b) Območja, ki izkazujejo posebne 
krajinske lepote ali enkratnosti, ki imajo za oddih ljudi in turizem 
poseben pomen in obsegajo zgodovinsko pomembne krajinske 
predele, se razglasijo za območia zavarovane krajine. Z aktom o 
zavarovanju je treba določiti, kateri ukrepi služijo ohranitvi 
zavarovanega krajinskega območja. Manjše prostore, ki izkazujejo 
naravno ohranjene krajinske predele, značilne za krajinsko 
podobo, ali ki so pomembni za oddih ljudi, lahko občinska uprava 
razglasi za "zavarovana zelena območja". 

VI. V sklopu poglavja o varstvu naravnih spomenikov zakon 
določa: regionalna vlada lahko razglasi kot naravni spomenik (a) 
naravne podobe, ki so zaradi enkratnosti, lepote, redkosti in 
posebnega vtisa, ki jo daje krajina ali zaradi posebnega 
znanstvenega in kulturnega pomena, vredne ohranitve; (b) 
prostorsko manjša območja, ki imajo poseben pomen za ohranitev 
naravnih življenjskih pogojev določenih živalskih in rastlinskih 
vrst; (c) mikroklime in (d) male biotope. Območje naravnega 
spomenika vključuje celotno okolico, kolikor vpliva na celovitost 
ali ohranitev konkretnega objekta varstva. Za tista področja, ki 
jim grozi uničenje ali škodljivi posegi, je možno t.i. "intervencijsko 
zavarovanje". V naravni spomenik ne sme nihče posegati, niti 
povzročati spremembe, ki spreminjajo stanje, njegovo enkratnost, 
značilno vsebino ali znanstveni in kulturni pomen. Tudi razglasitev 
za naravni spomenik (in preklic razglasitve) mora biti javno 
razgrnjena štiri tedne na razglasni deski regionalne uprave ali 
občine, na katere ozemlju leži naravni spomenik, ter objavljena v 
uradnem glasilu dežele. ' 

VII. V sklopu poglavja o varstvu jamskega sveta zakon določa 
splošne ukrepe za ohranitev (i) naravnih jam in posebne ukrepe 
za ohranitev (ii) zaščitenih jam, posebej pa ureja režim (iii) turističnih 
jam. (a) V sklopu splošnega režima so vsi posegi, ki lahko 
spremenijo ali uničijo jamo, strogo prepovedani. Izjeme od 
prepovedi so dovoljene le zaradi javnega interesa, kadar je ta 
močnejši od interesa varstva narave. Nabiranje, pobiranje in 
kopanje jamskega inventarja je dovoljeno le na podlagi posebnega 

dovoljenja uprave, (b) V sklopu oosebneoa režima pa so varovane 
jame ali njihovi deli, ki so zaradi posebne vrednosti, znanstvenega 
ali kulturnega pomena, posebnosti, redkosti, vsebine ali zaradi 
ekoloških osnov vredne ohranitve: le te se z odredbo deželne 
vlade razglasijo za zaščitene jame. S to odredbo se lahko prepove 
vsak poseg v jamo, kadar je to potrebno zaradi varstvenih 
namenov. 

VIII. V sklopu poglavja o varstvu mineralov in fosilov zakon 
prepoveduje uničevanje ali poškodovanje mineralov oziroma 
fosilov. Na območjih naravnih spomenikov in na območjih 
zavarovane narave pa so prepovedane metode zbiranja mineralov 
in fosilov z uporabo strojev, razstreliva ali kemičnih pripomočkov. 

IX. V sklopu poglavja o urejanju krajine zakon ureja posebej 
občutljiva krajinska območja in posebej zavarovana krajinska 
območja, (a) Na posebej občutljivih območjih se ohranjajo 
rekreacijske vrednote krajine. Zaradi varovanja občutljivih območij 
prizadetim regionalna uprava povrne stroške v okviru ureditvenih 
načrtov, (b) Na posebej zavarovanih območjih izvedba 
gospodarske rabe ne sme škoditi temeljnemu varstvenemu 
namenu. Deželna uprava je dolžna urediti razmerje med pravicami 
lastnikov in ukrepi varstva narave, naravnih področij in naravnih 
spomenikov, ki prizadanejo pravice lastnikov zemljišč. 

X. V sklopu poglavja o odškodninah in zavarovalnih premijah zakon 
določa, da se ob razglasitvi območij za območja zavarovane 
narave, razglasitvi naravne podobe in malih biotopov kot naravnih 
spomenikov, razglasitvi jam lastnikom teh zemljišč, če je na podlagi 
varstvenih režimov njihova lastninska pravica omejena, izplača 
odškodnina. Za posamezne utemeljene primere pa se na posebej 
opredeljenih osnovah lastnikom izplača tudi zavarovalnina v višini 
stroškov, po merilih, ki jih predpiše pristojno ministrstvo. 

XI. V sklopu poglavja o postopku zakon določa, da kdorkoli posega 
v naravo, mora ob vlogi za odobritev posega izkazati soglasje 
lastnika. Uprava v upravnem postopku izda dovoljenje ali zavrne 
vlogo, glede na to ali so interesi vlagatelja v skladu z javnim 
interesom. 

XII. V sklopu poglavja o organizaciji zakon določa predvsem 
pooblastila Sveta za varstvo narave. Svet za varstvo narave je 
posvetovalno telo pri deželni vladi, zadolžen za temeljna vprašanja 
varstva in urejanja narave in krajine. Organiziran je kot poseben 
vladni urad. Pri izvajanju zakona se mora deželna vlada, 
posvetovati z njim. Zoper odločitve vlade se svet lahko pritoži na 
vrhovno sodišče. 

4.2. Nemška naravovarstvena zakonodaja 

Nemčija ureja varstvo narave na dveh ravneh: na zvezni in na 
deželni ravni. Medtem ko zvezni zakon o varstvu narave in 
negovanju krajine iz leta 1976 (in kasnejšimi dopolnitvami) ureja 
več ali manj okvirne predpise za deželne zakone (razen nekaterih 
predpisov zveznega zakona, ki veljajo neposredno), so deželni 
zakoni tisti, ki veljajo neposredno. Dežele so morale v dveh letih 
po uveljavitvi zveznega zakona sprejeti ustrezne predpise, 
vključno z ustreznimi kazenskimi določbami. 

4.2.1. Zvezna zakonodaja 

Zvezni zakon o varstvu narave in negovanju krajine si je kot 
temeljne cilje zadal ohranjanje zmogljivost naravnega okolja, 
uporabne vrednosti naravnih dobrin, rastlinskih in živalskih 
prostoživečih vrst, raznolikosti, posebnosti in lepote narave in 
krajine. Zakon je varstvo narave razvrstil v šest poglavij, in sicer: 
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I. Splošne določbe; II. Krajinsko planiranje; III. Splošno varstvo in 
negovanje ter razvojni ukrepi; IV. Varstvo, negovanje in razvoj 
določenih delov narave in krajine; V. Varstvo in negovanje 
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst; in VI. Prehodne in končne 
določbe. Zakon torej ureja 

(1) splošne ukrepe za varstvo narave in krajine v III. poglavju; 

(2) posebne ukrepe za varstvo določenih delov narave in krajinr 
v IV. poglavju; in 

(3) splošne in posebne ukrepe za varstvo prostoživečih oziroma 
zavarovanih vrst v V. poglavju. 

I. Med splošnimi določbami se zakon predvsem ustavlja na 
posamičnih naravovarstvenih načelih, kot so načelo ohranjanja 
samoohranitvene sposobnosti naravnega okolja, načelo 
preventivnega delovanja, načelo odstranitve škode, načelo 
ohranjanja nezazidanih območij, načelo ohranjanja narave v 
zazidanih območjih, načelo varčne in smotrne rabe, načelo 
vzdrževanja naravne rodovitnosti zemlje, načelo smotrnega 
izkopavanja rudnih bogastev, načelo renaturacije in načelo 
sonaravnega oblikovanja, načelo ohranjevanja in povečevanja 
vodnih površin, načelo ohranjanja in vzpostavitve samočistilne 
sposobnosti voda, načelo uporabe ukrepov varstva narave za 
minimalno stopnjo onesnaževanja zraka in hrupa, načelo 
preprečevanja škodljivih vplivov na klimo, načelo posebnega 
varstva gozdov, načelo varstva prostoživečih rastlinskih in 
živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij, načelo ohranjanja in 
vzdrževanja rekreacijskih površin in načelo proste dostopnosti, 
načelo vzdrževanja zgodovinskih posebnosti kulturne krajine in 
delov kulturne krajine. Deželne zakonodaje imajo izrecno 
pooblastilo k postuliranju tudi novih načel. Zakon v okviru splošnih 
določb ureja t.i. presoio negativnih vplivov na naravo. Drugi (t.j. 
nenaravovarstveni) organi morajo v okviru svojih pristojnosti 
uresničevati cilje varstva narave in negovanja krajine. Predvsem 
morajo v postopke načrtovanja, planiranja in sprejemanja ukrepov 
vključevati naravovarstvene organe vsakič, ko ima planiranje in 
ukrepanje vpliv na naravno okolje - četudi tak postopek ni posebej 
predpisan. Na drugi strani pa so tudi organi za varstvo narave in 
negovanje krajine dolžni v svoje postopke vključiti druge pristojne 
organe, če sežejo naravovarstveni plani in ukrepi na druga 
področja. 

II. V okviru poglavja o krajinskem planiranju zakon uvaja tri 
kategorije: (a) krajinske programe; (b) krajinske okvirne plane in 
(c) krajinske načrte. Medtem ko so krajinski programi in krajinski 
okvirni plani namenjeni uresničevanju regionalnih ciljev, so krajinski 
načrti namenjeni uresničevanju krajevnih ciljev. Vsi trije vsebujejo 
na eni strani oceno obstoječega stanja narave in krajine v razmerju 
do zadanih naravovarstvenih ciljev in na drugi strani predstavitev 
želenega stanja s predlogi ukrepov za dosego. 

III. V sklopu poglavja o splošnem varstvu in negovanju narave 
zakon predvsem ureja materijo t.i. dovoljenih posegov v naravo 
in krajino. Nosilec posega mora z načrtom za objekt predložiti tudi 
načrt za vzpostavitev novega stanja v naravi in krajini. Povzročitelj 
dovoljenega posega je namreč dolžan preprečiti škodo v naravi 
in krajini, če se ji je mogoče izogniti, sicer pa mora v določenem 
obdobju z ukrepi naravovarstva in negovanja krajine škodo 
odpraviti. V naseljenih območjih zakon določa tudi obveznost 
negovanja, ki jo nalaga lastniku. 

IV. V sklopu poglavja o posebnem varstvu in negovanju narave 
zakon predvideva naslednje razglasitvene možnosti: (a) naravni 
rezervat; (b) narodni park; (c) zavarovano krajino; (d) naravni 
park; (e) naravni spomenik in (f) zavarovani del krajine. Z 

razglasitvijo se določi predmet zavarovanja, namen zavarovanja, 
potrebne predpise in prepoved za dosego namena zavarovanja, 
po potrebi pa tudi ukrepe za negovanje in razvoj ter pooblastila za 
te ukrepe. Dežele sprejmejo posebne predpise o postopku za 
razglašanje ter predhodnem zavarovanju območij, ki so v postopku 
zavarovanja. Narodni park in zavarovana krajina se razglasita z 
zakonom. Varstveni režimi v takšnih zavarovanih območjih so 
posebej strogi. 

V. V sklopu poglavja o varstvu in negovanju rastlinskih in živalskih 
vrst zakon zasleduje cilj ohranitve naravne raznolikosti vrst. Zakon 
za živali šteje tako prosto živeče kot ujete ali vzrejene živali, 
vključno z mrtvimi živalmi živalskih vrst, ki živijo prosto v naravi 
(jajca, ličinke, bube in druge razvojne stopnje), za rastline pa tako 
naravno rastoče, kot tudi zasajene ali mrtve rastline rastlinskih 
vrst, ki prosto rastejo v naravi (semena, sadeži in druge razvojne 
oblike). Rastlinstvo in živalstvo je v sklopu tega poglavja varovano 
na dveh različnih ravneh: (a) splošni varstveni režim prosto živečih 
vrst in (b) posebni varstveni režim zavarovanih vrst. Splošno 
varstvo prosto živečih vrst obsega na eni strani (a) varstvo prosto 
živečih vrst, t.j. (i) varstvo prosto živečih živali, rastlin in življenjskih 
združb pred poškodbami in uničenjem; (ii) varstvo, negovanje in 
ponovno vzpostavljanje biotopov prosto živečih vrst in (iii) 
dovoljeno naselitev izpodrinjenih živali in rastlin v primerne biotope; 
in na drugi strani (b) varstvo habitatov. Zakon tako v generalni 
klavzuli splošno prepoveduje namenoma vznemirjati prosto 
živeče živali ali jih brez razumnega razloga loviti, poškodovati ali 
ubijati, oziroma brez razumnega razloga odvzemati rastline v 
naravi z njihovega rastišča ali jih brez razumnega razloga 
uporabljati, uničevati njihove sestoje ali jih kako drugače opustošiti; 
ter brez razumnega razloga poškodovati ali uničiti življenjsko 
okolje prosto živečih rastlin in živali. Naselitev neavtohtonih vrst 
živali in rastlin zakon dovoljuje le na podlagi dovoljenja pristojnega 
organa dežele, kadar je izkazano, da s tem ni povzročena 
nevarnost za obstoj avtohtonih vrst. Dežele lahko sprejmejo še 
dodatne predpise, posebej glede odvzema živalskih in rastlinskih 
vrst, ki niso posebej zavarovane. Zvezni pristojni minister lahko s 
posebno odredbo zahteva omejitev ali prepoved proizvodnje, 
uvoza in izvoza, prometa ali uporabe določenih orodij, sredstev 
in naprav, s katerimi se lahko prosto živeče živali ali rastline 
masovno ali brez izbire ubija, lovi ali uničuje; ter omeji ali prepove 
trgovino ali druge postopke, ki lahko bistveno vplivajo na 
poškodovanje ali uničenje populacije živali ali rastlin. Posebno 
varstvo zaobjema posebne ukrepe za zavarovane vrste in 
posebne ukrepe za zavarovane habitate. (a) Posebej se zavarujejo 
vrste, če je to potrebno zaradi ogrozitvene nevarnosti populacije 
avtohtonih vrst zaradi človeških posegov oziroma neavtohtonih 
vrst zaradi mednarodne trgovine. V predpisu, v katerem se takšne 
vrste posebej zavarujejo, morajo biti posebej navedene 
zavarovane vrste, ki jim grozi izumrtje, (b) Zakon posebej varuje 
določene biotope pred vsakršnimi posegi, ker bi posegi vanje 
lahko povzročili porušenje ali drugo znatno oziroma dolgoročno 
škodo. V te posebej določene biotope se sme posegati le, kadar 
je to nujno v interesu skupnosti, povzročitelj pa mora nastalo 
škodo izravnati oziroma odrediti nadomestne aktivnosti. Dežele 
lahko s svojimi predpisi določijo tudi druge zavarovane biotope. 

4.2.2. Deželna zakonodaja 

Bavarski deželni zakon o varstvu narave, negovanju krajine in 
oddihu v naravi iz leta 1982 in saški deželni zakon povzemata 
cilje in temeljna načela zveznega zakona. Zaradi že obširneje 
predstavljene okvirne ureditve po poglavjih v sklopu zveznega 
zakona, se pri obeh zaustavljamo le na najzanimivejših točkah, 
saj sta obe deželi več ali manj zvesto sledili sistematiki zveznega 
zakona. 
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4.2.2.1. gavarsKa deželna zakonodaja 

Med splošnimi določbami je morda najpomembnejša določba o 
splošni dolžnosti ohranjanja narave: ohranjanje narave je obvezna 
naloga tako države kot državljana. Tako javnopravne kot 
civilnopravne osebe so dolžne s svojimi zemljišči gospodariti na 
način, ki upošteva načela ohranjanja narave in negovanja krajine. 
Med določbami o krajinskem načrtovanju zakon podrobneje ureja 
vsebino krajinskih programov, okvirnih krajinskih planov in 
krajinskih načrtov. Zakon na tem mestu tudi določa, da so ukrepe 
in temelja varstva krajine lastniki zemljišč na zavarovanih območjih 
dolžni trpeti. Med določbami o splošnem varstvu zakon podrobneje 
razgrajuje dovoljene posege v naravo in krajino. Med določbami o 
posebnem varstvu gre omeniti posebno varstvo vlažnih, neplodnih 
in izsušenih površin in ureditev gradnje poti v alpskem območju. 

4.2.2.2. Saška deželna zakonodaja 

Saška deželna zakonodaja je razširila poglavja zveznega zakona, 
in sicer je dodala poglavja o (i) rekreaciji v naravi in krajini; (ii) 
lastninskih določbah in (iii) naravovarstveni organizaciji; (iv) 
naravovarstvenih združenjih. V poglavju o posebnem varstvu je 
zakon dodal novo varstveno kategorijo, t.j. t.i. biosferni rezervat. 
V dodanem poglavju o rekreaciji zakon ustanavlja pravico 
vsakogar do uživanja v naravi in rekreacije, ki jo omejujejo splošni 
predpisi, interesi skupnosti in pravice tretjih. Pravica do rekreacije 
je nadalje izvedena skozi določbe o dostopnosti do narave. V 
poglavju o lastninski pravici zakon ureja predkupno pravico 
države, razlastitev, pravico do odškodnine ali denarne izravnave 
in pogodbeno varstvo narave. V poglavju o naravovarstveni 
organizaciji zakon omenja Ustanovo za izobraževanje in 
izpopolnjevanje na področju varstva narave in krajine, Svet za 
varstvo narave, naravovarstveno službo in naravovarstveni sklad. 
V poglavju o naravovarstvenih združenjih zakon določa postopek 
priznavanja, pravico združenj do sodelovanja in tožbe združenja, 
t.j. izpodbojno tožbo in tožbo iz dolžnosti. 

4.3. Italijanska naravovarstvena zakonodaja 

Italijanski zakon, ki ureja varstvo narave, ima opredeljen temeljni 
cilj zakona kot nalogo zagotoviti in pospešiti ohranjanje in 
obnavljanje zemljiškega naravnega bogastva (naravno bogastvo 
sestavljajo fizične, geomorfološke in biološke formacije in njihove 
skupine, ki so posebnega pomena za naravo in okolje). Zakon 
ureja naravovarstveno materijo v štirih poglavjih: I. Splošne določbe; 
II. Varovane narodne naravne površine; III. Varovane regionalne 
naravne površine; in IV. Končne in prehodne določbe. 

I. Med splošnimi določbami zakon ustanavlja načelno klasifikacijo 
naravnih varovanih površin na (i) narodne parke, (ii) deželne 
narodne parke in (iii) naravne rezervate. V primeru potrebe in 
nuje se naravne površine zavarujejo v eni od treh naštetih oblik. 
Zakon med splošnimi določbami ustanavlja Komite in tehnični 
svet za varovane naravne površine, določa pa tudi tri-letni pro- 
gram varstva naravnih površin, vsebino katerega lahko Komiteju 
predlagajo lokalne ustanove in tudi civilna združenja za varstvo 

• okolja. Nenazadnje določa na tem mestu zakon tudi stimulacijo 
občinam in pokrajinam, katerih področje je delno ali v celoti zaobjeto 
v mejah narodnega oz. regionalnega parka: le-ti imajo prednost 
pri financiranju. 

II. V poglavju o varovanih narodnih naravnih površinah zakon 
ureja naslednje ustanovitvene oblike: (a) narodni park; (b) državne 
naravne rezervate in (c) varovane morske površine. Zakon 
omogoča tudi zavarovanje površin, ki ležijo poleg zavarovanih 

površin, če je to potrebno za ohranitev vrednot varovanih površin. 
Nadzor nad upravljanjem varovanih naravnih površin izvaja min- 
ister za okolje, nadzor nad teritorijem omenjenih površin pa 
gozdarski zbor države, (a) Park. Za parke zakon ustanavlja Park 
kot ustanovo in Skupnost parka, vsebuje pa tudi okvirne določbe 
o pravilniku in planu parka. Medtem ko Park kot ustanova ex ante 
dovoljuje posege in dela na območju parka (režim nulla osta), 
Skupnost parka izdela večletni ekonomski in socialni plan pobud 
za naravovarstveno stimulacijo. Zakon posebej ureja določbe o 
najemu nepremičnin s strani Parka kot ustanove, omejitvah 
lastništva in o nadomestitveni odškodnini zanje, o odškodninski 
obveznosti Parka kot ustanove za škodo, ki jo povzroči divja 
favna parka, o prednostni kupni pravici ustanove Park in o 
razlastitvi, (b) Državni naravni rezervati. V tako razglašenih 
naravnih površinah je najstrožje prepovedano odlaganje odpadkov, 
prepovedan pa je tudi vsakršen dostop neavtoriziranim osebam, 
(c) Varovane morske površine. Vsebovane so določbe o 
ustanovitvi varovanih morskih površin in njihovem upravljanju. 
Zakon kot ustanovitvene oblike izrecno omenja (i) morski park in 
(ii) morski rezervat. 

III. V poglavju o regionalnih varovanih naravnih površinah zakon 
ureja t.i. regionalni naravni park, ki je osnovna ustanovitvena 
varstvena oblika za varovanje regionalnih naravnih površin. 
Regionalni naravni park se ustanovi z regionalnim zakonom, s 
statutom pa se določi upravna organizacija takega parka. 

IV. Med končnimi in prehodnimi določbami zakon ureja organ 
upravljanja, ki ima ex lege pravno pooblastilo odrediti takojšnjo 
prekinitev aktivnosti, ki ni v skladu s predvidevanji plana, pravilnika 
oziroma dovoljenja, ter vzpostavitev v prejšnje stanje (relormalio 
in integrum), in sicer na škodo obvezanih. Pravni zastopnik 
upravnega organa je tudi pooblaščen intervient v sporih pred 
sodiščem, ki zadevajo javni interes narave. Zakon ureja tudi 
kršitve naravovarstvenih predpisov in sankcije. 

4.4. Češka naravovarstvena zakonodaja 

Češki zakon, ki ureja varstvo narave, določa kot temeljni namen 
zakona prispevati k (i) ohranitvi in ponovni vzpostavitvi naravnega 
ravnovesja v naravi in krajini; (ii) varstvu vseh oblik življenja, 
naravnih vrednot in naravnih lepot in (iii) smotrnemu gospodarjenju 
z naravnimi viri. 

I. V poglavju o splošnem varovanju narave je prepovedano 
postavljanje zgradb v okviru oddaljenosti petdeset metrov od 
registriranih obal ribnikov in jezer (z nekaterimi splošno določenimi 
izjemami), zakon pa določa tudi splošne obveznosti 
naravovarstvenih organov, da natančno določijo sistem ekološke 
stabilnosti (zakon določa obveznost pridobiti mnenje 
naravovarstvenih organov v zvezi z zaščito sistema ekološke 
stabilnosti) in zagotovijo zaščito pomembnih sestavin krajine pred 
škodo in uničenjem. V tem poglavju zakon določa splošno varstvo 
(a) rastlin in živali, v okviru katerega zakon predvsem določa 
pogoje za dopustno križanje, uvoz in izvoz; (b) pomembnih 
sestavin krajine, v okviru katerega zakon predvsem določa 
obvezni vpis; (c) lesnih vrst, v okviru katerega zakon določa 
predvsem pogoje za dovoljeno sečnjo; (d) jam in paleontoloških 
najdb, v okviru katerega zakon predvsem določa prepovedi 
poškodovanja in uničenja jame, proste dostopnosti do jame in 
trgovanje z najdbami; in (e) varstvo značaja krajine, v okviru 
katerega zakon določa predvsem postopek podeljevanja 
gradbenih dovoljenj, presojajoč vpliv, ki bi ga prostorski poseg 
lahko imel na krajinski značaj. Kot osnovno obliko splošnega 
varstva zakon za vse kategorije ustanavlja t.i. naravni park. 
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II. V poglavju o posebnem varstvu naravnih območij zakon ureja 
(a) kategorije posebej zaščitenih naravnih območij in (b) zaščitne 
cone zaščitenih naravnih območij. Med kategorijami zaščitenih 
naravnih območij zakon ureja (a) narodni park; (b) zaščiteno 
krajinsko območje; (c) nacionalni naravni rezervat; (d) naravni 
rezervat; (e) nacionalni naravni spomenik; (f) naravni spomenik. 
V okviru vsake varstvene kategorije posebej zakon ureja posebne 
varstvene režime, skupaj z omejevanjem in razlastitvijo lastninske 
pravice. Zaščitne cone zaščitenih naravnih območij se ustanovijo 
v namen obvarovanja narave pred motečimi vplivi okolja. Zakon 
podrobno določa postopek razglasitve (načelo javnosti), 
pogodbenem varstvu, varstvenem režimu in postopku dovoljenj, 
registraciji in označevanju, ekscepcijah od prepovedi in preklicu. 

III. V poglavju o posebnem varstvu naravnih vrednot zakon 
omogoča posebno varstvo na podlagi razglasitve naslednjih 
naravnim kategorijam: (a) znamenita drevesa in njihove zaščitne 
cone; (b) posebej zaščitene rastline in živali in (c) posebej zaščiteni 
minerali. Pred razglasitvijo zakon zahteva javno razpravo in kadar 
javno mnenje prevlada nad interesi varstva narave, se morajo 
organi ukloniti javnosti in dovoliti izjeme od prepovedi, (a) 
Znamenita drevesa. Naravovarstveni organ lahko razglasi 
določena drevesa, skupine dreves ali vrste dreves za znamenita 
drevesa. Če je znamenita drevesa potrebno obvarovati pred 
škodljivim vplivom okolja, mora organ v radiju okrog njih odmeriti 
zaščitno cono. (b) Posebej zaščiteno rastlinstvo in živalstvo so 
ogrožene, redke ali drugače pomembne rastlinske in živalske 
vrste. Zakon določa varstvene režime glede na stopnjo 
ogroženosti; (i) kritično ogrožene vrste; (ii) močno ogrožene vrste 
in (iii) ogrožene vrste. Na podlagi uvrstitve v eno od kategorij se 
uvedejo reševalni programi ogroženih vrst. Zakon pa določa 
nekatere splošne prepovedi trgovanja (tudi za posebej zaščitene 
minerale). Posebej zaščiteni minerali so redki minerali ali minerali 
posebne znanstvene ali kulturne vrednosti. 

IV. V poglavju o temeljnih pravicah in obveznostih zakon določa 
obveznosti lastnikov (dopustiti omejitve lastninske pravice, 
razlastitev, predkupna pravica države) in pravice do udeležbe v 
javni razpravi ter pravice do naravovarstvenih informacij. 

V. V poglavju o naravovarstveni organizaciji zakon omenja 
skupnosti, okrožne urade, uprave narodnih parkov in zaščitenih 
krajinskih območij, inšpektorat za okolje in ministrstvo za okolje. 

VI. V poglavju o upravni odgovornosti na področju narave zakon 
določa upravne sankcije za nepooblaščene posege: odstranitve 
posledic, denarne kazni in zasegi. 

4.5. Madžarska naravovarstvena zakonodaja 

Madžarska je leta 1996 sprejela Zakon o varstvu narave, katerega 
skupni cilj je varstvo naravnih vrednosti, glavni cilj pa varstvo 
območij in vrednosti, ki zaslužijo posebno varstvo. Med vrhovna 
naravovarstvena načela sodijo (i) načelo varstva zaradi javnega 
interesa, (li) načelo ohranjanja biološke raznovrstnosti in 
ravnotežja v naravi ter (iii) načelo sodelovanja. Vsako leto 10. 
maja dan dreves in ptic. Zakon naravovarstvene določbe razporeja 
v šestih poglavjih, in sicer: I. Splošne določbe; II. Splošno varstvo 
naravnih vrednosti in naravnih območij; III. Posebno varstvo 
naravnih vrednosti in naravnih območij; IV. Načrtovanje in 
organizacija varstva narave; V. Lastninska in gospodarska podlaga 
za varstvo narave; VI. Postopki in kazenski ukrepi pri varstvu 
narave. 

I. V poglavju o splošnem varstvu naravnih vrednosti in naravnih 
območij zakon ureja (a) varstvo krajine; (b) varstvo flore in favne; 
(c) varstvo habitatov in (d) varstvo geoloških vrednosti. V zvezi z 

varstvom flore in favne zakon določa splošni varstveni režim 
prosto živečih organizmov, njihovih populacij in združb, skupaj z 
varstvom habitatov, tako, da so prepovedani določeni načini lova 
in ubijanja. Gospodarjenje s floro in favno, lov, ribolov in ribolov s 
trnki se lahko izvajajo samo v skladu s predpisi. Ustvarjanje, 
gojenje, razmnoževanje gensko spremenjenih organizmov je 
dovoljeno le v skladu s pogoji,ki so opredeljeni v zakonu. Naselitev 
in ponovna naselitev nesamoniklih organizmov je mogoča samo 
z dovoljenjem za vsak primer posebej. Zakon tudi določa, da je 
interese varstva habitatov potrebno upoštevati pri izvajanju vseh 
vrst gospodarskih dejavnosti. V zvezi z varstvom geoloških 
vrednosti je prepovedano onesnaževati ali protizakonito 
spreminjati kraške kamnine ali kraške vode na golih kraških 
površinah. Prepovedano je nezakonito poškodovati minerale, 
skupine mineralov in okamnine. Pri načrtovanju in izvajanju 
kakršnekoli dejavnosti, ki ima za cilj izkoriščati naravne vrednosti 
in zlasti pri gradnji napeljav, stavb in drugih objektov je potrebno 
zagotoviti, da se geološke vrednosti in registrirane minerale 
poškoduje v najmanjši možni meri. 

II. V poglavju o posebnem varstvu naravnih vrednosti in naravnih 
območij zakon našteva naravne vrednosti, ki so zakonsko 
zavarovane, in opredeljuje postopek za razglasitev zavarovanja 
(zakon je akt razglasitve). Zakon ustanavlja naslednje oblike 
zavarovanja: (a) zavarovana naravna območja in t.i. vplivna 
območja; (b) zavarovane živalske in rastlinske vrste in združbe; 
(c) zavarovane jame in (d) zavarovane mineralne formacije. 

(a) Zavarovana naravna območia in vplivna območla. Zakon 
omogoča, da se naravna območja zavarujejo v naslednjih 
varovalnih kategorijah: (i) narodni park; (ii) zavarovana območja 
krajine (pokrajinski rezervat); (iii) zavarovana območja narave 
(naravni rezervat); (iv) naravni spomenik in eventualno tudi (v) 
zavarovana gozdna območja (gozdni rezervat). Narodne parke 
in zavarovana območja krajine lahko ustanavlja samo minister. 
Na splošno se na strogo zavarovanih naravnih območjih ne sme 
izvajati nobena druga dejavnost kot izvajanje varstvenega režima. 
S tem v skladu varstvo običajno pomeni neizogibno omejevanje 
lastništva in rabe, ki večinoma ne presega okvira običajnega 
kmetovanja. Zakon podrobno našteva omejitve lastništva in rabe 
ter tudi opredeli obveznost plačila odškodnine. Zakon določa 
posebne pogoje v zvezi z gozdovi, ki se nahajajo na zavarovanih 
naravnih območjih. Prvenstvena funkcija vplivnih območij pa je 
zagotoviti varstvo naravnih vrednosti v neposredni bližini 
zavarovanih naravnih območij. Vplivna območja predstavljajo 
prehod med zavarovanimi in nezavarovanimi območji. 

(b) Zavarovane vrste in združbe. Zakon določa, da je prosto 
živečim organizmom, ki so izpostavljeni zelo obsežnemu 
uničevanju, ogroženim vrstam in življenjskih združbam skupaj z 
naravnimi sistemi, ki so potrebni za njihovo preživetje potrebno 
zagotoviti posebno zaščito, tako da se jih razglasi za zavarovane 
kategorije. Zakon vsebuje posebne določbe za ponovno 
naseljevanje vrst, ki jih je treba šteti za zavarovane, razen če 
ministrstvo ne določi drugače. Pristojni minister določi posebne 
pogoje za zavarovanje samoniklih udomačenih živalskih vrst in 
pasem. 

(c) Zavarovane jame. Zakonsko varstvo vključuje vse dele jame, 
njene formacije in polnilo, zakon pa daje tudi možnost razglasitve 
zavarovanja za vse umetno narejene tvorbe velikosti jame, če 
vsebujejo pomembne formacije. Zakon ministra pooblašča, da 
lahko prekliče zavarovanje, kadar interes varstva narave ne 
opravičuje oviranja drugih javnih interesov (likvidacija 
nezavarovane jame). O jamah se vodi samostojni register. Lastnik 
zemljišča mora pooblaščeni osebi omogočiti dostop do vsake 
jame na njegovem zemljišču. 
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(d) Zavarovane mineralne formacije. Minister z odlokom določi 
minerale in skupine mineralov ter njihovo finančno vrednost. 
Zavarovane minerale in okamnine se po možnosti konzervira na 
njihovem prvotnem nahajališču. Za zbiranje in trgovanje z 
zavarovanimi minerali ali okamninami je potrebno dovoljenje 
Uprave. 

III. V poglavju o načrtovanju in organizaciji varstva narave zakon 
ureja temeljni nacionalni načrt za varstvo narave kot del 
nacionalnega programa za varstvo okolja in določa sestavne 
dele temeljnega načrta. Naravovarstveno organizacijo sestavljajo 
razen (a) upravne organizacije še (b) javni tožilec v interesu 
varstva narave; (c) občine v interesu varstva narave in (d) 
državljani v interesu varstva narave. Zanimiva je predvsem 
razširitev vloge javnega tožilca, ki ima izrecno zakonsko 
pooblastilo neodvisnega pregona v javnem interesu narave. 

IV. V poglavju o lastninski in gospodarski podlagi za varstvo narave 
kot vodilno pravilo velja, da so zavarovane naravne vrednosti 
per definitionem v lasti države, v zvezi z zavarovanimi naravnimi 
območji pa zakon jamči državi predkupno pravico. V zvezi s 
fiskalnimi določbami zakon določa, da finančna sredstva za dosego 
ciljev zakona zagotavlja centralni proračun in namenski skladi. 
Zakon vsebuje tudi določbe o subvencijah in odškodninah, 
zavarovanju in garanciji, preprečevanju škode, ki jo povzročajo 
zavarovane živali in odgovornost zanjo. 

V. V poglavju o postopkih in kazenskih ukrepih zakon ureja upravne 
sankcije in naravovarstvene kazni, ureja pa tudi posebne določbe 
glede civilne odgovornosti. Zanimiva je predvsem ustanova 
naravovarstvene kazni, ki je upravno sredstvo za kaznovanje 
obnašanja, ki ni v skladu z interesi varstva narave. Izrek kazni ne 
zahteva krivdoreka, kajti za kaznovanje zadostuje objektivno 
dejstvo kršitve. Zakon določa pravila za izrek kazni, podrobnejša 
pravila pa se določajo z odlokom vlade. 

4,6, Predpisi Evropske skupnosti 

Evropska skupnost ima na področju varstva narave naslednje 
predpise: 

1. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev ptičev - Council 
Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds 

2. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov 
ter prostoživeče favne in flore - Council Directive 92/43/EEC on 
the conservation ot natural habitats and of wild tauna and flora 

3. Smernice Evropske skupnosti o trgovini s kožami mladih tjulnov 
in izdelki iz njih - Council directive 83/129/EEC conceming the 
importation into Member States of skins of certain seal pups and 
products derivated therefrom 

4. Uredba Sveta ES št. 338/97 o zaščiti prostoživečih rastlinskih 
in živalskih vrst z ureditvijo trgovine na tem področju - Council 
regulation EC No 338/97 on the protection of species of wild 
fauna and flora by regulation trade therein 

5. Uredba o prepovedi uporabe posebne vrste pasti - Council 
Regulation (EEC) No 3254/91, prohibiting the use of leghold traps 

6. Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz kitov - Council 
Regulation EEC 348/81 on common rules for imports of whales or 
other cetacean products 

7. Smernica Evropske skupnosti o negi živali v živalskih vrtovih - 
Council Directive 99/22/EC relating to the keeping of wild animals 
in zoos. 

Veljavni zakon o ohranjanju narave je na nivoju urejanja zakonskih 
vsebin usklajen s pravom Evropske unije na področju varstva 
narave, ki je opredeljeno v zgoraj navedenih direktivah. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Predlagana ureditev ne prinaša drugih posledic, ki ne bi bile že 
navedene v tem gradivu. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) V zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/ 
00 - popr.) se v četrtem odstavku 34. člena, četrtem odstavku 39. 
člena, tretjem odstavku 92. člena, drugem, tretjem, četrtem, petem 
in devetem odstavku 93. člena in četrtem odstavku 105. člena 
besedilo "organizacija, pristojna za ohranjanje narave" v različnih 
sklonih nadomesti z besedo "ministrstvo" v ustreznem sklonu. 

(2) V 34., 39. in 105. členu se v četrtem odstavku črta besedilo 
na podlagi javnega pooblastila". 

2. člen 

V 21. členu se črtata šesti in sedmi odstavek. 

3. člen 

V 24. členu se v 3. točki črta podpičje in doda besedilo »njihovih 
delov, izdelkov iz njih ali izdelkov, v katerih so ti vsebovani;«. 

4. člen 

V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Vrsta je v ugodnem stanju, če podatki o populacijski dinamiki 
te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot vitalna 
sestavina ekosistema, če se naravno območje razširjenosti vrste 
ne manjša in se v predvidljivi prihodnosti verjetno ne bo zmanjšalo 
in če so habitati populacij vrste za dolgoročno ohranitev njenih 
populacij dovolj veliki in bodo verjetno dovolj veliki tudi v prihodnje.". 

5. člen 

Črta se 27. člen. 

6. člen 

(1) V 28. členu se črta tretji odstavek. 

(2) Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 
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7. člen 12. člen 

(1) V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost 
habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj 
te razširjenosti pokriva stabilna ali se veča, če obstajajo in bodo 
v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajali specifična struktura 
habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo 
njegovo dolgoročno ohranitev in če je zagotovljeno ugodno stanje 
značilnih vrst habitatnega tipa.". 

(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Vlada določi habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v 
ugodnem stanju, in lahko predpiše usmeritve za njihovo ohranjanje, 
ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin. Ohranitev prednostnih habitatnih tipov se zagotavlja tudi v 
okviru varstva ekološko pomembnih območij". 

8. člen 

(1) V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene 
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih 
tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, ter 
zagotavlja varstvo ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva 
naravnih vrednot na podlagi tega zakona. Varstvo ekološko 
pomembnih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, 
ki lahko prispevajo k njihovi ohranitvi.". 

(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, 
določene v aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na 
podlagi prejšnjega odstavka, so obvezno izhodišče za urejanje 
prostora in rabo naravnih dobrin.". 

9. člen 

(1) V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Vlada določi posebna varstvena območja, predpiše varstvene 
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, 
njihovih habitatov in habitatnih tipov ter zagotavlja njihovo varstvo 
z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi tega zakona. Varstvo 
posebnih varstvenih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih 
predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi ohranitvi.". 

(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, 
določene v aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih, izdanih na 
podlagi prejšnjega odstavka, so obvezno izhodišče za urejanje 
prostora in rabo naravnih dobrin.". 

10. člen 

V 37. členu se v tretjem odstavku črta piko in doda besedilo "ter 
predpiše podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih vrednot na 
naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena.". 

11. člen 

V 38. členu se v tretjem odstavku črta piko in doda besedilo "in se 
prikažejo v kartografskem delu planskih aktov, če je to tehnično 
izvedljivo.". 

V 39. členu se v drugem odstavku besedilo "iz prvega odstavka 
prejšnjega člena" nadomesti z besedilom "o naravnih vrednotah". 

13. člen 

V 43. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
"(7) Če je naravna vrednota kot naravna dobrina predmet 
koncesije, ki se podeli po drugih predpisih za rabo, izkoriščanje 
ali upravljanje naravnih dobrin, se koncesija za rabo naravne 
vrednote po tem zakonu ne podeli.". 

14. člen 

V 48. členu se v prvem odstavku za piko doda stavek, ki se glasi: 
"Skrbništvo naravne vrednote je izvajanje posameznih nalog 
varstva naravne vrednote.". 

15. člen 

V 53. členu se v devetem odstavku črta piko in doda besedilo "in 
se prikažejo v kartografskem delu planskih aktov, če je to tehnično 
izvedljivo.". 

16. člen 

Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali 
več lokalnih skupnosti skupaj ali skupaj vlada in pristojni organ 
ene ali več lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). 

(2) Če več ustanoviteljev skupaj ustanovi zavarovano območje, 
začne akt o zavarovanju veljati, ko ga sprejmejo vsi ustanovitelji 
v enakem besedilu. 

(3) Z aktom o zavarovanju se v primeru iz prejšnjega odstavka 
določi tudi način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti. 

(4) Na podlagi akta o zavarovanju ustanoviteljice s pogodbo 
podrobneje uredijo medsebojna razmerja. 

(5) Če ustanovijo zavarovano območje skupaj vlada in pristojni 
organ! ene ali več lokalnih skupnosti, se akt o zavarovanju glede 
pravnih posledic, ki jih vzpostavlja, obravnava kot akt o 
zavarovanju naravne vrednote državnega pomena, če ni s tem 
zakonom določeno drugače. 

(6) V aktu o zavarovanju iz prejšnjega odstavka se lahko zlasti 
določi, da: 

lokalna skupnost sofinancira delovanje zavarovanega 
območja, 
lokalna skupnost zagotovi upravljanje zavarovanega območja 
ali 
lokalna skupnost sodeluje pri izvajanju nadzora. 

(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ustanovi 
narodni park iz 69. člena tega zakona in zavarovano območje, ki 
je izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega 
pomena, Državni zbor Republike Slovenije z zakonom.". 
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17. člen 

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: 

"58.a člen 
(način seznanitve javnosti pri spremembah akta o 

zavarovanju) 

Ustanovitelj seznani javnost s predlagano spremembo akta o 
ustanovitvi ožjega in širšega zavarovanega območja, če se 
sprememba nanaša na meje zavarovanega območja ter 
predpisane varstvene režime, s katerimi se posega v lastninska 
upravičenja pravnih ali fizičnih oseb na zavarovanem območju. 
Seznanitev se izvede na način iz 57. člena tega zakona 

18. člen 

V 59. členu se v drugem odstavku za besedo "zavod" doda 
besedilopoveri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z 
namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih 
dobrin". 

19. člen 

(1) V 61. členu se v četrtem odstavku za besedo "dobrin" črta 
piko in doda besedilopri čemer se za pripravo krajinskih zasnov 
obveznost upoštevanja načrta upravljanja uporablja smiselno.". 

(2) Črta se drugi odstavek. 

(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek. 

20. člen 

Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč na 
zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o zavarovanju, 
ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo predkupno pravico 
na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih. 

(2) Lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka mora o nameravani 
prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja in ministrstvo. 
Ponudba mora vsebovati podatke o zemljišču, ceno in druge 
prodajne pogoje. 

(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako, 
da v 60 dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno 
sporoči lastniku zemljišča, da ponudbo sprejema, jo lahko 
uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, ki je določen 
v zakonih iz prvega odstavka tega člena tako, da ima v isti 
kategoriji prednostnih upravičencev prednost tisti, ki je že lastnik 
istovrstnega zemljišča na zavarovanem območju. 

(4) Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne 
pravice, lahko prodajalec proda zemljišče iz tega člena drugemu 
kupcu, ki je njegovo ponudbo sprejel pravočasno, in na način, 
določen s predpisi o kmetijskih zemljiščih, in če s pogodbo soglaša 
upravna enota. Za postopke in roke uveljavljanja predkupne 
pravice po tem členu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja postopek uveljavljanja zakonite predkupne pravice na 
kmetijskih zemljiščih, če ta zakon ne določa drugače. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je prodajalec 
zemljišča na zavarovanem območju lokalna skupnost. 

(6) Lokalna skupnost je predkupni upravičenec pri nakupu 
zemljišč, razen vodnih zemljišč, na zavarovanih območjih, za 
katere je sprejela akt o zavarovanju. Predkupno pravico uveljavlja 
na način iz tega zakona. 

(7) Prvi predkupni upravičenec glede zemljišč, ki sta jih zavarovali 
skupaj država in lokalna skupnost, je država. Če država v roku iz 
tretjega odstavka tega člena ne uveljavi predkupne pravice, jo 
lahko uveljavi lokalna skupnost, na katere območju se zemljišče 
nahaja, v roku 30 dni od dne poteka roka države za uveljavitev 
predkupne pravice. Država obvesti pristojno lokalno skupnost o 
svoji odločitvi, rok pa prične teči, ko lokalna skupnost obvestilo 
sprejme.". 

21. člen 

Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Nepremičnine na zavarovanih območjih in naravne vrednote, 
ki so v lasti države, niso v pravnem prometu, razen v primerih 
določenih s tem zakonom. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo 
dovoli: 
1. menjavo zemljišča, ki je v lasti države, na zavarovanem 

območju za drugo zemljišče na zavarovanem območju, ki je 
v lasti fizične ali pravne osebe, zaradi pridobitve zemljišča, ki 
je za varstvo naravnih vrednot ali za doseganje namenov 
zavarovanja pomembnejše, 

2. prodajo objekta s pripadajočim zemljiščem, ki je v lasti države 
na zavarovanem območju, in ne služi za namene varstva ali 
upravljanja zavarovanega območja, s tem, da se polovica 
dobljene kupnine nameni za pridobitev nepremičnin na 
zavarovanih območjih v last države. 

(3) Dovoljenje ministrstva v primeru iz 2. točke prejšnjega 
odstavka ni potrebno, če se prodaja izvede na podlagi programa, 
načrta oziroma drugega akta, ki ga sprejme oziroma potrdi vlada, 
in če s tem predhodno soglaša ministrstvo. 

(4) Upravljavci nepremičnin na zavarovanih območjih in naravnih 
vrednot, ki so v lasti države, si morajo k pravnim poslom v zvezi 
z upravljanjem s temi nepremičninami, ki jih lahko sklepajo v 
skladu s predpisi, pridobiti predhodno soglasje ministrstva. 

(5) Upravljavci nepremičnin in naravnih vrednot, ki so v lasti 
države, in se nahajajo na območjih, ki so s programi iz 94. člena 
tega zakona in prostorskimi akti, predvidena za zavarovanje na 
podlagi tega zakona, in ministrstvo sporazumno določijo tak način 
gospodarjenja s temi nepremičninami in naravnimi vrednotami, ki 
je v skladu z nameni ustanovitve zavarovanega območja.". 

22. člen 

(1) V 86. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek. 

(2) Črta se četrti odstavek. 

23. člen 

Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki se glasi: 
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"90.a člen 
(vezanost obstoja pravice) 

Pri določbah 89. in 90. člena tega zakona se šteje, da je oseba 
upravičena do odškodnine iz 89. člena tega zakona ali odkupa iz 
90. člena tega zakona le v primeru vsebinske spremembe akta o 
zavarovanju naravne vrednote izdanega na podlagi tega zakona, 
ki je povzročil spremembo razmer. 

24. člen 

(1) V 92. členu se v drugem odstavku za besedilom "se 
sporazumeta o" doda besedilo "vrstah ukrepov in o". 

(2) V četrtem odstavku se besedilo "iz prejšnjih dveh odstavkov" 
nadomesti z besedilom "iz prejšnjega odstavka". 

(3) Črtata se tretji in peti odstavek. 

(4) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek, dosedanji 
šesti odstavek pa postane četrti odstavek. 

25. člen 

(1) V 93. členu se v prvem odstavku besedilo "prvega, drugega in 
tretjega" nadomesti z besedilom "prvega in drugega". 

(2) V tretjem odstavku se besedilo "predlagata ministrstvu višino" 
nadomesti z besedilom "se sporazumeta o višini". 

(3) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
" (4) Če oškodovanec in ministrstvo v 60 dneh od prejema prijave 
škodnega dogodka ne skleneta sporazuma o višini odškodnine, 
lahko oškodovanec v šestih mesecih od dneva prijave škodnega 
dogodka vloži odškodninsko tožbo pri pristojnemu sodišču.". 

(4) Peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se črtajo. 

26. člen 

Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so 
pristojne za pripravo prostorskih aktov ter planov, načrtov in 
drugih aktov rabe naravnih dobrin in aktov razglasitve nepremičnih 
kulturnih spomenikov, si morajo v postopku priprave planov, 
načrtov in aktov pridobiti naravovarstvene smernice. 

(2) Naravovarstvene smernice je treba pridobiti k tistim aktom 
razglasitve nepremičnega kulturnega spomenika, ki se nanašajo 
na območja, ki so na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave določena za zavarovana območja, ekološko pomembna 
območja in posebna varstvena območja ter naravne vrednote, 
razen območij kulturne krajine in spomenikov oblikovane narave. 

(3) Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim 
se za območje, ki ima na podlagi predpisov oziroma sprejetih 
programov s področja ohranjanja narave poseben status ali za 
katerega se ob pripravi naravovarstvenih smernic k aktom iz 
prvega odstavka tega člena ugotovi, da ima strokovni status, kar 
pomeni, da so izpolnjeni strokovni pogoji za pridobitev posebnega 
statusa, oziroma so izpolnjeni pogoji za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na podlagi tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. V naravovarstvenih smernicah se k načrtom rabe 
naravnih dobrin navedejo tudi usmeritve, izhodišča oziroma pogoji 
za trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti. 

(4) Usmeritve, izhodišča in pogoji, ki so navedeni v 
naravovarstvenih smernicah, se obvezno upoštevajo v skladu z 
določbami tega zakona. Šteje se, da je obveznosti upoštevanja 
naravovarstvenih smernic zadoščeno, če v aktu sprejete rešitve 
smiselno povzemajo usmeritve in izhodišča ter upoštevajo dane 
pogoje. Do pridobitve posebnega statusa v skladu z določbami 
tega zakona se usmeritve, izhodišča oziroma pogoji za območja 
s strokovnim statusom obravnavajo kot priporočila. 

(5) Naravovarstvene smernice izdela organizacija, pristojna za 
ohranjanje narave, ko od osebe iz prvega odstavka tega člena 
oziroma osebe, ki je pooblaščena za pripravo akta iz prvega 
odstavka tega člena, prejme zahtevo za njihovo pripravo. 
Naravovarstvene smernice se pripravijo v roku 30 dni, razen če 
strokovna priprava zaradi obsežnosti preverjanja, ki so potrebna 
za izdelavo naravovarstvenih smernic ni možna v predpisanem 
roku, vendar najkasneje v roku 90 dni. 

(6) Če pripravljavec naravovarstvenih smernic ugotovi, da 
izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ker niso izpolnjene 
zahteve iz drugega in tretjega odstavka tega člena, o tem 
nemudoma oziroma najkasneje v 15 dneh obvesti osebo iz 
prejšnjega odstavka. 

(7) V postopku sprejemanja aktov iz prvega odstavka tega člena 
je treba pridobiti mnenje o obsegu upoštevanja naravovarstvenih 
smernic ob pripravi teh aktov (v nadaljnjem besedilu: 
naravovarstveno mnenje). Brez pozitivnega naravovarstvenega 
mnenja ali obvestila iz prejšnjega odstavka ni mogoče sprejeti 
akta iz prvega odstavka tega člena. 

(8) Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za 
ohranjanje narave, ko prejme zahtevo osebe iz prvega odstavka 
tega člena oziroma osebe, ki je pooblaščena za pripravo akta iz 
prvega odstavka tega člena. Tej zahtevi je treba priložiti predlog 
tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec ob 
pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice. 

(9) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, mora izdati 
naravovarstveno mnenje najpozneje v 30 dneh po prejemu 
zahteve iz prejšnjega odstavka. Če v tem roku mnenja ne izda, 
se šteje, da je naravovarstveno mnenje pozitivno. 

(10) Določbe sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena 
se ne uporabljajo v postopku sprejema aktov razglasitve 
nepremičnih kulturnih spomenikov in v postopku sprejema načrtov 
rabe naravnih dobrin, če je soglasje ali mnenje ministrstva v tem 
postopku že določeno z drugimi predpisi.". 

27. člen 

(1) V 98. členu se v drugem odstavku pri 3. točki pika nadomesti 
z vejico in doda 4. točka, ki se glasi: 
"4. pregled delov narave in območij, ki imajo strokovni status, ter 
usmeritve in izhodišča za njihovo varstvo.". 

(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) V posebnem delu naravovarstvenih smernic se lahko navedejo 
tudi podrobnejši pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih 
območij in ohranjanje biotske raznovrstnosti.". 

28. člen 

Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(vključevanje v akte razglasitve nepremičnih kulturnih 
spomenikov) 
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Ne glede na določbo četrtega odstavka 97. člena tega zakona o 
obveznosti upoštevanja naravovarstvenih smernic se v aktih 
razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov upoštevajo 
izhodišča, usmeritve in pogoji, ki so navedeni v naravovarstvenih 
smernicah tako, da varstveni režimi nepremičnih kulturnih 
spomenikov ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij, 
ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij.". 

29. člen 

(1) V 101. členu se v prvem odstavku beseda "drugega" 
nadomesti z besedo "prvega"; črta se besedilo", ki gaje ustanovila 
država,". 

(2) V drugem odstavku se za besedo "okolje" doda besedilo "v 
skladu s predpisi s področja varstva okolja". 

(3) V petem odstavku se črta piko in doda besedilo "ali ima koristne 
posledice bistvenega pomena za okolje.". 

30. člen 

(1) V 104. členu se v šestem odstavku besedilo 
"naravovarstvenega soglasja" nadomesti z besedilom 
"pozitivnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave". 

(2) Sedmi odstavek se črta. 

31. člen 

Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, za katerega so 
v prostorskih izvedbenih aktih podane usmeritve, izhodišča in 
pogoji z vidika varstva in ohranitve biotske raznovrstnosti, 
naravnih vrednot ali zavarovanih območij, v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave, je treba pred izdelavo projektne 
dokumentacije pridobiti naravovarstvene pogoje, ki jih pripravi 
ministrstvo, in s katerimi se določijo zahteve s področja ohranjanja 
narave, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija, ki je s 
predpisi o ograditvi objektov določena za vse vrste gradenj in 
vzdrževanje objektov. 

(2) Fizična ali pravna oseba, kateri so bili dani naravovarstveni 
pogoji, mora k dokončno izdelani projektni dokumentaciji iz 
prejšnjega odstavka pridobiti naravovarstveno soglasje. 

(3) Naravovarstveno soglasje izda ministrstvo, če ugotovi, da je 
projektna dokumentacija izdelana na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave in je skladna z danimi naravovarstvenimi pogoji. 
Naravovarstveno soglasje se izda v obliki potrditve na 
naravovarstvenih pogojih. V dokazilo skladnosti se potrdi tudi 
projektna dokumentacija. 

(4) Če projektna dokumentacija ni izdelana v skladu z zahtevami 
s področja ohranjanja narave iz prejšnjega odstavka, se izdaja 
naravovarstvenega soglasja z odločbo zavrne. 

(5) Naravovarstveno soglasje in odločitev iz prejšnjega odstavka 
je ministrstvo dolžno izdati najkasneje v roku 30 dni od pravilno 
vložene zahteve, razen če strokovna presoja zaradi obsežnosti 
preverjanj, ki so potrebna za izdajo tega soglasja ni možna v 
predpisanem roku, vendar najkasneje v roku 60 dni.". 

32. člen 

(1) V 108. členu se v drugem odstavku za besedo "skladno" doda 
besedilo "s tem zakonom in". 

(2) Tretji odstavek se črta. 

33. člen 

Besedilo 111. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Upravne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti 
in varstvom naravnih vrednot na podlagi tega zakona opravlja 
ministrstvo. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. pripravlja predloge programov ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, 
2. pripravlja predloge programov varstva naravnih vrednot 

državnega pomena, 
3. pripravlja predloge operativnih programov, 
4. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti, 
5. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za izvajanje 

ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena, 
6. nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in 

ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
7. izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem zakonom in na 

njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
8. vodi javne zbirke podatkov, 
9. skrbi za opravljanje javne službe ohranjanja narave, 
10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot iz 47. člena tega 

zakona, razen v primeru iz 8. točke drugega odstavka 133. 
člena tega zakona, 

11. sklepa pogodbe o skrbništvu iz 48. člena tega zakona, razen 
v primeru iz 9. točke drugega odstavka 133. člena tega 
zakona, 

12. sklepa sporazume o višini odškodnin iz 93. člena tega zakona, 
13. izvaja predkupno pravico države iz 84. člena tega zakona, 
14. skrbi za izvajanje nalog zatočišča, 
15. skrbi za izobraževanje delavcev, ki izvajajo naloge ohranjanja 

narave, 
16. skrbi za usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih 

nadzornikov in preverjanja strokovnega znanja ter vodi 
evidenco izdanih pooblastil, 

17. izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih, ki jih je 
ustanovila država in nimajo svojega upravljavca ter neposredni 
nadzor zunaj zavarovanih območij, 

18. usklajuje izvajanje naravovarstvenega nadzora, 
19. upravlja naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih 

območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države, če 
upravljanje z njimi ni urejeno z drugimi predpisi.". 

34. člen 

Besedilo 117. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge: 
1. spremlja stanje ohranjenosti narave, 
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih 

življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci 
javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi 
viri, 

3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti, 
4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin 

biotske raznovrstnosti, 
5. evidentira in vrednoti dele narave, 
6. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih 

vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote 
državnega in naravne vrednote lokalnega pomena, 

7. spremlja stanje naravnih vrednot, 
8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih 

vrednot lokalnega in državnega pomena, 
9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, 
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10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot 
državnega pomena, 

11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij, 
12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, 

če je v aktu o zavarovanju tako določeno, 
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega 

zakona, 
14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov, 
15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v 

skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, 
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja 

narave. 

(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila te naloge: 
1. pripravlja naravovarstvene smernice, 
2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah 

biotske raznovrstnosti, 
3. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona, 
4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju 

ohranjanja narave, 
5. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih 

nalog. 

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge: 
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom 

zemljišč na zavarovanih območjih, 
2. skrbi za izobraževanje o ohranjanju narave, 
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge 
naloge.". 

35. člen 

(1) V 133. členu se v drugem odstavku: 
1. 2. točka spremeni tako, da se glasi: "2. sprejema letni pro- 

gram dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma 
Skrbi za opravljanje v njem določenih nalog;", 

2. črta 10. točka, 
3. dosedanje 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke postanejo 

10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točke. 

(2) V tretjem odstavku se črta piko in doda besedilo "in upravlja z 
bazami podatkov, ki se nanašajo na zavarovano območje, v 
skladu s tem zakonom". 

(3) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena 
se lahko v aktu o zavarovanju določi, da opravlja upravljavec 
samo nekatere naloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
če je s tem izpolnjen namen, zaradi katerega je bilo območje 
zavarovano.". 

36. člen 

V 136. členu se v prvem odstavku črta piko in doda besedilo ", v 
primerih, ko z drugimi predpisi ni drugače določeno.". 

37. člen 

Besedilo 148. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto na podlagi 
veljavnega pravnega naslova in katere lastnik je država ali lokalna 
skupnost, plača za njeno rabo povračilo. 

(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe 
naravne vrednote. 

(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja 
in merila za znižanje in oprostitev predpiše vlada. Za naravne 
vrednote lokalnega pomena določi povračilo lokalna skupnost. 

(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
veljajo tudi za naravne dobrine, ki so v lasti države na zavarovanih 
območjih. 

(5) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v imenu Republike 
Slovenije gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti 
države na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, mora 
njihovim upravljalcem nakazovati del presežka prihodkov nad 
odhodki sklada, ki ga letno določi vlada ob upoštevanju 
razpoložljivih virov financiranja in programov dela upravljalcev 
zavarovanih območij. 

38. člen 

V 149. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo "vrednoto" 
in v drugem odstavku za besedo "vrednote" doda besedilo ", 
zavarovano območje ali njegov del" v ustreznem sklonu. 

39. člen 

Besedilo 152. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in ukrepov v zvezi z 
uvozom, izvozom in tranzitom rastlin in živali ter drugega blaga 
na podlagi tega zakona naslednja pooblastila: 
1. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v nasprotju 

z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, in njihovo izročitev zatočišču, 

2. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna v 
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi, 

3. odrediti zaseg ali odvzem drugega blaga, če se z njim ravna 
v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi, 

4. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu 
s 161. členom tega zakona izreči mandatno kazen. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v 
primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

(3) Zasežene oziroma odvzete stvari iz prvega odstavka tega 
člena so carinsko blago in se z njimi ravna v skladu s carinskimi 
predpisi.". 

40. člen 

Besedilo 153. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Inšpektor iz 151. člena tega zakona ima poleg pooblastil, ki jih 
ima po splošnih predpisih, če ugotovi, da so kršene določbe tega 
zakona, predpisov oziroma aktov, izdanih na njihovi podlagi, še 
pooblastilo nadzirati izkoriščanje ali rabo naravnih vrednot in 
sestavin biotske raznovrstnosti glede njihove usklajenosti z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in 
pristojnosti: 
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske 

raznovrstnosti v prejšnje stanje, odpravo škode oziroma 
sanacijo na stroške povzročitelja, v skladu s predhodno 
pridobljenim strokovnim mnenjem zavoda; 
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2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti, 
ki se izvaja v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi; 

3. odrediti prepoved izvajanja posega, če se poseg izvaja brez 
naravovarstvenega soglasja oziroma v nasprotju z 
naravovarstvenim soglasjem; 

4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek 
po tem zakonu; 

5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška 
po tem zakonu; 

6. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v nasprotju 
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, in njihovo izročitev zatočišču; 

7. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna v 
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi, in njihovo uničenje, izročitev ali prodajo; 

8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor v primerih 
iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

« 
(3) Če inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzora po tem 
zakonu naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno 
pričakuje, lahko zahteva pomoč policije. 

(4) Minister določi pogoje in način ravnanja s stvarmi iz 4. do 
vključno 6. točke prvega odstavka tega člena.". 

41. člen 

(1) V drugem odstavku 156. člena se beseda "zavod" nadomesti 
z besedo "ministrstvo". 

(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Ministrstvo, upravljavci zavarovanih območij in osebe javnega 
prava, ki so ustanovljene z namenom varstva naravnih dobrin, 
zagotavljajo neposredni nadzor. Z naravovarstvenimi nadzorniki 
se sklenejo delovne ali druge ustrezne pogodbe v skladu z 
zakonom.". 

(3) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Ministrstvo predpiše načine in pogoje za organizacijsko, 
vsebinsko ter teritorialno usklajeno izvajanje naravovarstvenega 
nadzora.". 

42. člen 

Črta se 158. člen. 

43. člen 

(1) V 160. členu se v prvem odstavku pri 33. točki pika nadomesti 
- s podpičjem; dodajo se nove 34., 35. in 36. točka, ki se glasijo: 

"34. če izvaja poseg v naravo v nasprotju z dovoljenjem za poseg 
v naravo (prvi odstavek 104. člena); 
35. če izvaja poseg v prostor v nasprotju z naravovarstvenim 
soglasjem (tretji odstavek 105. člena); 
35. če izvaja poseg v prostor, za katerega ni pridobil 
naravovarstvenega soglasja (četrti odstavek 105. člena).". 

(2) V šestem odstavku se za besedo "zasežejo" doda besedilo 
"oziroma odvzamejo". 

(3) V prvem odstavku se črta 11. točka. 

(4) V prvem odstavku se 12. do vključno 36. točka ustrezno 
preštevilčijo. 

44. člen 

V 161. členu se v osmem odstavku za besedo "zasežejo" doda 
besedilo "oziroma odvzamejo". 

45. člen 

(1) Naravovarstvena soglasja za celotno državo izdaja 
ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Zavod RS za 
varstvo narave in javni zavod Triglavski narodni park končata 
postopke za izdajo naravovarstvenega soglasja, ki sta jih uvedla 
do uveljavitve tega zakona. 

46. člen 

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo, pristojno 
za ohranjanje narave, in Zavod RS za varstvo narave sporazumno 
uredita morebiten prehod in prevzem delavcev, ki delajo na 
ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, oziroma na Zavodu 
RS za varstvo narave, skladno z ureditvijo nalog iz 33. in 34. 
člena tega zakona. Pri tem se upošteva zlasti dosežena stopnja 
izvajanja posameznih nalog na ministrstvu, pristojnem za 
ohranjanje narave, oziroma v Zavodu RS za varstvo narave ob 
uveljavitvi tega zakona, pretežnost dela, ki ga delavec opravlja 
na upravno pravnih oziroma strokovnih nalogah in pričakovan 
obseg dela na posameznih nalogah, glede na določbe tega zakona. 

47. člen 

Za dovoljenja za posege v prostor se štejejo lokacijska in 
gradbena dovoljenja oziroma enotna dovoljenja za gradnjo ter 
odločbe o dovolitvi priglašenih del. 

48. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona je Zavod za gozdove Slovenije, 
kot oseba javnega prava iz drugega odstavka 41. člena tega 
zakona, dolžan zagotavljati neposredni nadzor v naravi. 

49. člen 

(1) Postopki za izd&jo naravovarstvenega soglasja, začeti po 
dosedanjih predpisih se nadaljujejo in končajo po določbah teh 
predpisov. 

(2) Postopki za izdajo soglasja upravne enote v postopku 
pridobitve lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah 
na zavarovanih območjih, začeti po dosedanjih predpisih se 
nadaljujejo in končajo po določbah teh predpisov. 

50. člen 

Za akte o zavarovanju naravnih vrednot iz 23. člena tega zakona 
se ne štejejo zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list 
SRS, št. 17/81, 42/86 in RS, št. 35/01), zakon o regijskem parku 
Škocjanske jame (Uradni list RS, 57/96 in 7/99-ZVKD), zakon o 
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) 
in zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 
42/86) in akti o razglasitvi naravne znamenitosti, redkosti, 
prirodne znamenitosti oziroma regijskega ali krajinskega parka, 
ki so bili izdani na podlagi zakona o varstvu kulturnih spomenikov 
in prirodnih znamenitosti v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 23/48), zakona o varstvu kulturnih spomenikov in 
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naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22/58), zakona o 
varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7/70) in zakona o naravni in 
kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in RS, št. 
26/92) in so vsi že veljali na dan uveljavitve tega zakona. 

51. člen 

Do sprejema nacionalnega programa varstva narave iz 94. člena 
zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00- 
popr.) se uporablja Nacionalni program varstva okolja (Uradni list 
RS, št.83/99) v delu, ki ureja ohranjanje narave, v skladu z 
zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00- 
popr.). 

52. člen 

Do sprejema predpisa s katerim se bodo določile naravne vrednote 
se za opredelitev vsebine naravovarstvenih smernic iz 26. člena 
tega zakona v delu, ki se v okviru naravnih vrednot nanaša na 
naravno dediščino, uporabljajo strokovni predlogi za določitev 
naravnih vrednot, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave. 
Če ti predlogi še niso pripravljeni se uporabijo strokovne podlage 

za varstvo območij naravne in kulturne dediščine v delu, ki se 
nanaša na naravno dediščino. 

53. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o 
naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) 
in zakon o spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 
42/86), uporabljata pa se do sprejema aktov o zavarovanju 
območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in območja 
Kozjanskega regijskega parka. 

(2) Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega 
odstavka veljajo do sprejema aktov o zavarovanju območja 
naravnega rezervata Škocjanski zatok in območja Kozjanskega 
regijskega parka, kolikor niso v nasprotju z zakonom o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00-popr.). 

54. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K1, členu 

V tem členu se ureja pristojnost ministrstva, pristojnega za 
ohranjanje narave (v nadaljevanju: Ministrstvo) za opravljanje 
dela upravnih nalog dela javne službe za ohranjanje narave, ki jih 
po veljavni ureditvi opravlja organizacija, pristojna za ohranjanje 
narave, to je Zavod RS za varstvo narave, ki je bil v ta namen 
ustanovljen z Zakonom. Prenos pristojnosti za opravljanje teh 
upravnih nalog na Ministrstvo je tehnično izveden tako, da se v 
tistih členih, kjer je v besedilu členov zakona navedena 
"organizacija, pristojna za ohranjanje narave" in gre za upravne 
naloge, ki se prenašajo v izvajanje na Ministrstvo, le ta nadomesti 
z besedo "ministrstvo". Poleg tega se pri vseh navedbah, ko gre 
za naloge, ki jih je ta organizacija izvajala na podlagi javnega 
pooblastila in jih ne izvaja več, iz besedila črta tudi ta navedba. 

K 2. členu 

Pri pripravi podzakonskega akta, ki ureja postopek presoje 
tveganja za naravo na podlagi 28. člena Zakona, se je pokazalo, 
da je mogoče vsebine podzakonskega akta v zvezi z določitvijo 
pogojev osamitve pri gojitvi živali, ki ga predvideva ta člen, urediti 
že s tem aktom, to je Pravilnikom o izvedbi presoje tveganja za 
naravo in pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02). Zaradi 
tega je utemeljeno, da se iz Zakona črta obveznost izdaje 
posebnega predpisa v ta namen (21. člen). 

K 3. členv 

Sprejeta konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto 
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 110/ 
99, Mednarodne pogodbe št. 31) ureja trgovino z ogroženimi 
rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki vključuje poleg osebkov, tudi 
njihove dele in izdelki iz njih. Evropska unija je prenesla vsebino 
ze konvencije v evropski pravni red z Uredbo Sveta ES št. 338/ 
97 o zaščiti prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst z ureditvijo 
trgovine na tem področju. Ker veljavna ureditev ne daje vladi 
pooblastila za ureditev pravnih razmerij v zvezi z deli ogroženih 
živali in rastlin ter izdelki iz njih, je predlagana ustrezna vsebinska 
dopolnitev materialnih pooblastil vlade v zvezi z varstvom prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst (24. člen). 

K 4. členu 

S predlagano ureditvijo se zaradi pravno korektnejše 
implementacije pravnega reda Evropske skupnosti v slovenski 
pravni red, podrobneje ureja pojem ugodnega stanja vrste. Ureditev 
v veljavnem Zakonu je sicer načelno ustrezna, vendar jo je treba 
zaradi odločitev Sodišča Evropske Skupnosti in priporočil 
Evropske Komisije, ki sta v preteklih treh letih natančneje razložila 
nekatera določila iz Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic, ki vplivajo tudi na natančnejšo 
določitev območij povezanih v ekološko omrežje NATURA 2000, 

5. oktober2002 19 poročevalec, št. 95 



potrebnih za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in njihovih 
habitatov oziroma habitatnih tipov, kar je predmet obravnavanja 
Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, 
prilagoditi v kar največji možni meri (26. člen). 

K 5.. 6. in 43. členu/tretii odstavek 

Črtanje nekaterih določb Zakona je utemeljeno z ureditvijo uporabe 
gensko spremenjenih organizmov v posebnem zakonu, ki ureja 
med drugim tudi obvezna pravila ravnanja pri sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v naravo. Poleg vsebinskih se črtajo 
tudi kazenske določbe (27., 28. in 160. člen). 

K 7, členu 

Obrazložitev k prvemu odstavku tega člena je enaka kot 
obrazložitev k 4. členu predloga Zakona s tem, da se določa 
pojem ugodnega stanja habitatnega tipa oziroma določajo pogoji 
o tem, kdaj je habitatni tip v ugodnem stanju. 

V drugem odstavku se ureditev v slovenskem pravnem redu 
vsebinsko prilagaja ureditvi iz Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst, ki nalaga obveznost ohranjanja 
ugodnega stanja samo za tiste habitatne tipe, za katere je v 
skladu s kriteriji ugotovljeno, da niso v ugodnem stanju ter so 
zaradi tega večjega pomena za ohranitev biotske raznovrstnosti 
in se zato prednostno ohranjajo. Na vedeni so v prilogah k direktivi. 

Ker je moč pričakovati, da usmeritve ne bodo potrebne za 
ohranitev vseh v predpisu navedenih habitatnih tipov, se dopušča 
vladi ocena ali je v primeru konkretnega habitatnega tipa utemeljeno 
predpisati usmeritve ali ne. Besedilo člena je dopolnjeno tudi z 
navezavo na ureditev varstva ekološko pomembnih območij, v 
okviru katerega se uresničuje tudi varstvo habitatnih tipov (31. 
člen). 

K g. členu 

Zaradi doslednega in bolj učinkovitega izvajanja varstva ekološko 
pomembnih območij že na podlagi akta, s katerimi se ta območja 
določijo, na področjih urejanja prostora in rabe naravnih dobrin je 
treba predvideti ureditev njihovega varstva že v aktu vlade, s 
katerim se ta območja, po predpisanem postopku določajo. 

Hkrati je zaradi učinkovitosti varstva treba urediti tudi obvezno 
upoštevanje določenih usmeritev v aktih urejanja prostora in rabe 
naravnih dobrin (32. člen). 

K 9. členu 

Učinkovito izvajanja prava Evropske skupnosti na področju 
varstva narave zaradi ohranitve posebnih varstvenih območij v 
ugodnem stanju, zahteva dodatne mehanizme varstva že v aktu 
vlade, s katerim se ta območja, po postopku, ki je predpisan s 
habitatno direktivo, določajo. 

Hkrati je treba urediti tudi obvezno upoštevanje teh usmeritev v 
aktih urejanja prostora in rabe naravnih dobrin. Izrecno pa je tudi 
predvideno, da se to varstvo lahko zagotavlja tudi z ukrepi po 
drugih predpisih, s čimer se vzpostavlja konkretna pravna podlaga 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
okviru primeroma kmetijsko okoljskih in drugih lahko tudi razvojnih 

programih, ki lahko v veliki meri pripomorejo k ohranjanju narave 
(33. člen). 

K 10. členu 

S predpisom vlade, s katerim se bodo določile vrste naravnih 
vrednot, je treba določiti tudi podrobnejše kriterije za razvrstitev 
naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali naravne 
vrednote lokalnega pomena. Osnovni kriterij je sicer že naveden 
v Zakonu, vendar se je pokazalo, da je treba zaradi pravne 
določenosti v podzakonskem aktu vlade izdanem na podlagi tega 
Zakona določiti podrobnejše kriterije, ki bodo uporabljeni pri pripravi 
delitve, ki se potem zgodi s predpisom ministra o določitvi naravnih 
vrednot in njihovi razdelitvi na naravne vrednote državnega ali 
lokalnega pomena (37. člen). 

K 11. č^nu 

Ker se veljavna zakonska ureditev, ki opredeljuje naravne vrednote 
kot sestavni del državnega prostorskega plana in prostorskih 
planov lokalnih skupnosti, pravno korektno tolmači samo tako, 
da morajo biti naravne vrednote prikazane tudi v kartografskih 
prilogah planskih aktov, kar pa je zaradi velikosti merila, v katerem 
so te karte pripravljene včasih tehnično težko izvedljivo oziroma 
celo neizvedljivo, je treba v zakonu dopustiti tudi možnost, da se 
naravne vrednote na kartah ne prikazujejo, če to ni tehnično 
izvedljivo. Pri tem pa naravne vrednote še vedno ostajajo sestavni 
del planskih aktov (38. člen). 

K 12, Členu 

Veljavno ureditev o podatkih, ki se vpisujejo v register naravnih 
vrednot, je mogoče pravno razlagati tudi tako, da so to samo tisti 
podatki, ki so navedeni v predpisu ministra iz šestega odstavka 
37. člena Zakona, s katerim se določijo naravne vrednote. Ker pa 
taka razlaga ne ustreza zahtevanemu obsegu podatkov o naravni 
vrednoti, ki naj se vodijo v registru kot javni zbirki podatkov, je 
treba ureditev ustrezno spremeniti (39. člen). 

K13, členu 

Veljavna ureditev dopušča tako tolmačenje Zakona, da sta na 
naravni vrednoti, ki je hkrati tudi naravni vir, možni dve koncesiji 
za rabo pri tem, da se obe podeljujeta za isto dejavnost oziroma 
za istovrstno rabo. Predlagana ureditev odpravlja to nejasnost 
tako, da se v primeru, če se podeljuje koncesija za rabo, 
izkoriščanje ali upravljanje naravne dobrine, ki je tudi naravna 
vrednota, že po drugem predpisu, koncesija za rabo po tem 
zakonu ne podeli (43. člen). 

K14. členu 

V veljavni ureditvi ni določena vsebina pojma skrbništva, kot enega 
od dispozitivnih ukrepov varstva naravnih vrednot, ki se izvaja 
na podlagi sklenjene pogodbe. Predlagana ureditev to 
pomanjkljivost odpravlja in določa za vsebino skrbništva izvajanje 
posameznih nalog varstva naravne vrednote (48. člen). 

K1$, členu 

Smiselno enaka obrazložitev kot k 11. členu predloga zakona 
(53. člen). 
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K 16. členu 

Pri izvajanju zavarovanja kot enega bistvenih ukrepov varstva 
naravnih vrednot se je pokazalo, da je treba v zakonu zaradi 
večje učinkovitosti in združevanja sredstev dopustiti možnost, 
da ustanavljata zavarovana območja tudi država in lokalna 
skupnost skupaj, česar veljavna ureditev ne dopušča. V ta namen 
se v zakon uvaja tudi ta možnost, ki pa jo je treba ustrezno urediti. 
Predlagana ureditev medsebojnih razmerij v primeru več 
ustanoviteljic ureja tudi situacijo, ko več lokalnih skupnosti skupaj 
ustanavlja zavarovano območje. V ta namen je določeno, da začne 
akt o zavarovanju veljati, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice v 
enakem besedilu, da se z aktom o zavarovanju uredi tudi način 
izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter da ustanoviteljice 
podrobneje uredijo medsebojna razmerja s pogodbo. Zakon tudi 
navaja, katere pravice in obveznosti lahko pridobi lokalna 
skupnost, če zavarovano območje ustanovita skupaj država in 
lokalna skupnost (55. člen). 

K 17. členu 

Zakon ureja postopke seznanitve javnosti z ustanavljanjem ožjih 
in širših zavarovanih območij. Ob upoštevanju namena veljavne 
ureditve, kije v seznanitvi javnosti z bistvenimi elementi omejevanja 
lastninske pravice na zavarovanih območjih, to je z obsegom 
zavarovanih območij in z varstvenimi režimi, bi ob jezikovni razlagi 
zadevnih določb le te morali razumeti tako, da seznanitev javnosti 
s spremembami aktov o ustanavljanju zavarovanih območij ni 
zakonsko predpisana, kar pa ni v skladu z zgoraj navedenim 
namenom zakona. Zaradi uskladitve zakonskih norm z namenom 
zakona je predlagana sprememba in sicer se v besedilo zakona 
doda nov člen, ki določa, v katerih primerih je treba tudi v primeru 
sprememb aktov o ustanovitvi zavarovanega območja seznaniti 
javnost s predlaganimi spremembami in na kakšen način poteka 
ta seznanitev (nov 58.a člen v zvezi s 57. in 58. členom). 

K 18. členu 

Pri ustanavljanju zavarovanih območij se je pokazalo, da v primeru 
ko obseg upravljavskih nalog zahteva določitev javnega zavoda 
za upravljavca zavarovanega območja, ni racionalno in učinkovito 
ustanavljati za vsako zavarovano območje novega javnega 
zavoda. I/ slovenskem prostoru so namreč že ustanovljeni javni 
zavodi, katerim je moč poveriti tudi naloge upravljanja z 
zavarovanim območjem. Ker veljavna ureditev take možnosti ne 
dopušča, jo je treba predvideti. Pri tem pa je utemeljeno že v 
samem zakonu podrobneje vsebinsko zamejiti področje dela teh 
javnih zavodov. V ta namen je uporabljena dikcija »javni zavod, ki 
je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja 
naravnih dobrin«. Tej opredelitvi v celoti ustreza Zavod za gozdove 
Slovenije (59. člen). 

K 19. členu 

V prvem odstavku se ureja poseben položaj, ki nastaja ob tem, 
da je načrt upravljanja zavarovanega območja programski akt, ki 
lahko nastane na podlagi akta o zavarovanju, in ureja med drugim 
tudi umestitev in konkretizacijo varstvenih režimov v prostor. V 
sistemu urejanja prostora so krajinske zasnove tisti prostorski 
akt, ki je namenjen potrebam urejanja prostora v prosti naravi 
oziroma v krajini in bo na podlagi akta o zavarovanju in predpisov 
s področja urejanja prostora, če bo to potrebno, razdelal 
posamezne prostorske vidike zavarovanega območja. Zaradi 
tega je treba v zakonu urediti poseben ■ smiselen - način 
obveznosti upoštevanja načrta upravljanja v postopku priprave 
krajinskih zasnov. Za druge akte urejanja prostora pa ostaja 

obveznost upoštevanja načrta upravljanja kot obveznega 
izhodišča nespremenjena. 

Drugi odstavek odpravlja obveznost priprave letnega načrta 
upravljanja zavarovanega območja, ker tak akt za upravljanje ni 
potreben. Zadostuje program dela upravljavca, ki ga mora le ta 
pripraviti z upoštevanjem vsebine načrta upravljanja (61. člen). 

K 20- členu 

Zakon ureja predkupno pravico države in lokalnih skupnosti do 
nakupa nepremičnin na zavarovanih območjih. Ker veljavna 
ureditev predpisuje to predkupno pravico tudi za stavbna 
zemljišča, kar pa ni utemeljeno z razlogi s področja ohranjanja 
narave, je predlagano, da se ta ureditev iz Zakona črta. Ker se 
posledično nanaša predkupna pravica sedaj samo na zemljišča 
in ne večna nepremičnine, kamor sodijo tudi objekti, je v predlogu 
izvedena tudi ta sprememba. Zaradi večje jasnosti besedila se 
predlaga sprememba celotnega člena, v katero je v povezavi s 
predlagano spremembo v 16. členu tega predloga zakona, 
vključena tudi ureditev predkupne pravice v primeru več 
ustanoviteljic zavarovanega območja. Ce ustanovita zavarovano 
območje skupaj država in lokalna skupnost ima predkupno pravico 
do nakupa zemljišč na zavarovanem območju najprej država in v 
primeru, če država predkupne pravice ne uveljavi, jo lahko uveljavi 
lokalna skupnost. V predlogu je že upoštevana tudi nova ureditev 
na področju upravljanja z vodami, ki daje zakonito predkupno 
pravico do nakupa vodnih zemljišč izključno državi. Zaradi 
uskladitve s to ureditvijo, lokalne skupnosti nimajo predkupne 
pravice do nakupa vodnih zemljišč v zavarovanih območjih (84. 
člen). 

K 21. členu 

Med drugimi ukrepi varstva naravnih vrednot ureja zakon tudi 
omejitve v pravnem prometu z državno lastnino na zavarovanih 
območjih. Pokazalo se je, da ta omejitev ni utemeljena za vse 
nepremičnine v državni lasti na zavarovanih območjih in je zaradi 
tega treba dopustiti pravni promet s tistimi nepremičninami, ki ne 
služijo za namene varstva ali upravljanja zavarovanega območja. 
Ob načelni dopustitvi se konkretni pravni posel lahko opravi le na 
podlagi dovoljenja Ministrstva in ob pogoju, da se polovica 
pridobljene kupnine nameni za pridobitev nepremičnin na 
zavarovanih območjih v last države. V primeru, ko se prodaja 
izvede na podlagi programov, načrtov ali drugih aktov, ki jih 
sprejeme ali potrdi vlada, je nadzor zmanjšan in predvideva 
predhodno soglasje ministrstva k temu aktu. Predlagana ureditev 
omogoča nujno potreben nadzor nad pogojno dopuščenim 
pravnim prometom z državno lastnino v zavarovanih območjih. 

Z dodanima četrtim in petim odstavkom se urejajo pravni posli z 
državno lastnino na zavarovanih območjih in na območjih, ki so 
predvidena za zavarovanje, in je bila taka odločitev že verificirana 
na pravno uveljavljen način. Upravljavcem z državno lastnino na 
teh območjih se v primeru, ko zavarovana območja že imajo 
pravni status, nalaga obveznost predhodne pridobitve soglasja 
Ministrstva k nameravanemu pravnemu poslu. Če gre za območja, 
ki so predvidena za zavarovanje, pa se upravljavec in Ministrstvo 
dogovorita o takem gospodarjenju z državno lastnino, ki je 
prilagojeno namenu ustanovitve zavarovanega območja. 
Predlagana ureditev je utemeljena z nujnostjo upoštevanja ne 
samo z aktom o zavarovanju uveljavljenih varstvenih režimov, 
temveč tudi varstvenih in razvojno- programskih izhodišč 
upravljanja zavarovanega območja, ki so lahko opredeljene v 
načrtu upravljanja zavarovanega območja oziroma izhajajo že iz 
samega namena zavarovanja. Tudi na območjih, ki so predvidena 
za zavarovanje, na podlagi ustreznega programskega akta države 
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(nacionalni program varstva narave) oziroma lokalne skupnosti, 
je ravno tako smiselno izvajati ustrezno varstveno naravnano 
politiko gospodarjenja z državno lastnino. Strokovno je že 
ugotovljeno, da so ta območja naravovarstveno pomembna, 
pristojni politični organ pa je že tudi sprejel namero o njihovem 
varstvu (85. člen). 

K 22. členu 

Predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave v postopku 
pridobitve soglasja upravne enote k prometu z nepremičninami 
na zavarovanih območjih se je pokazalo kot prevelika obremenitev 
za stranke v upravnem postopku in je glede na zastavljeni cilj 
zakonske ureditve tudi nepotrebna, zato se predlaga njegovo 
črtanje (86. člen). 

K H. Členu 

Veljavni zakon je pravico do uveljavljanja odškodnine iz 89. člena 
in pravico do obveznega odkupa vezal na rok, ki začne teči z 
izdajo odločbe, ki se izda na podlagi akta, ki je povzročil 
kvalificirano spremembo razmer, za katere zakon določa, da so 
ob izpolnjevanju drugih v zakonu določenih pogojev razlog za 
plačilo odškodnine oziroma obvezni odkup s strani države 
oziroma lokalne skupnosti. Seveda gre za akte, ki so izdani na 
podlagi Zakona o ohranjanju narave, ne pa za akte, ki so bili 
izdani na podlagi oziroma v sistemu zakonov, ki so veljali pred 
uveljavitvijo Zakona. Dejstvo pa je, da posamezni akti o 
zavarovanju delov narave kot naravnih znamenitosti oziroma 
redkosti že veljajo tudi več kot štirideset let in prav toliko časa 
veljajo tudi varstveni režimi. V nasprotju z namenom zakona, bi 
bila ureditev, ki bi sedaj za nazaj vzpostavljala pravico do 
odškodnine za takrat spremenjene razmere. Še posebej tudi zaradi 
tega, ker je bila ta pravica že urejena tudi v starem Zakonu o 
naravni in kulturni dediščini. Ker bodo vsi akti o zavarovanju 
naravnih vrednot novelirani, je treba obstoj pravice do odškodnine 
oziroma odkupa izrecno vezati samo na tiste akte o zavarovanju 
naravnih vrednot, ki vsebinsko posegajo v pravni režim na 
zavarovanem območju (90. člen). 

K 24. členu 

Predlagane spremembe tega člena so posledice prenosa upravnih 
nalog, ki se nanašajo na ureditev predpostavk za obstoj 
odškodninske odgovornosti države v zvezi z nastalo škodo, ki jo 
na premoženju povzročijo živali zavarovanih vrst, z organizacije, 
pristojne za ohranjanje narave, na Ministrstvo. Opravljeni so tudi 
manjši popravki besedila, ki pa bistveno ne posegajo v vsebino 
veljavne ureditve (92. člen). 

K 25. členu 

Sprememba pristojnosti za opravljanje upravnih nalog vsebinsko 
posega v veljavno ureditev na področju ureditve odškodnin za 
škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. Predlagano je, da 
vse upravne naloge v zvezi z ugotavljanjem dejanskega stanja 
ob nastanku škode opravlja Ministrstvo. V obseg teh nalog sodi 
tudi ogled kraja škodnega dogodka in ugotavljanje dejstev, ki so 
pomembna za ugotovitev nastanka škode, predlagano je, da se 
Ministrstvo in oškodovanec lahko sporazumeta o višini 
odškodnine. Če Ministrstvo in oškodovanec v 60 dneh od prejema 
prijave škodnega dogodka ne skleneta sporazuma o višini 
odškodnine, lahko oškodovanec v šestih mesecih od dneva 
prijave škodnega dogodka vloži tožbo pri pristojnem sodišču. 

Opisana ureditev bi nadomestila sedaj veljavno ureditev, ki je 
dvostopenjska in predvideva, da ogled opravi organizacija, 
pristojna za ohranjanje narave, ki tudi pripravi predlog sporazuma 
o višini odškodnine, ki ga naslovi na Ministrstvo. Če do predloga 
sporazuma v predpisanem roku 30 dni ne bi prišlo, ima 
oškodovanec pravico predlagati Ministrstvu, da odloči o obstoju 
škode in višini odškodnine. Oškodovanec lahko uveljavlja svojo 
pravico na sodišču, v roku šestih mesecev od dneva prijave 
škodnega dogodka. Sprememba je predlagana zaradi tega, ker 
je malo verjetno, da bi upravni organ, ki kot pogodbena stranka ni 
želel skleniti sporazuma o višini odškodnine, vsebinsko drugače 
ravnal, ko bi kot oblastni organ odločal o odškodnini. S tem je 
odpravljen nepotrebni upravni postopek, ki samo podaljšuje 
siceršnji potek dogodkov in je v škodo oškodovanca, saj se le ta, 
če z odškodnino ni zadovoljen, na koncu vseeno znajde pred 
sodiščem, kjer mora uveljavljati svoj odškodninski zahtevek (93. 
člen). 

K 26. členu 

Ob ohranitvi namena in vloge naravovarstvenih smernic v 
postopkih urejanja prostora, rabe naravnih dobrin in varstva 
kulturnih spomenikov so predlagane izboljšave v smeri večje 
preciznosti vsebine naravovarstvenih smernic, opredelitve 
obveznosti upoštevanja njihove vsebine glede na to ali gre za 
usmeritve, izhodišča oziroma pogoje ter zlasti podrobnejše 
ureditve postopka priprave in preverjanja upoštevanja vsebin s 
področja ohranjanja narave v aktih, h katerim se naravovarstvene 
smernice dajejo. Zaradi dejanskega in pravnega stanja na 
področju ohranjanja narave je smiselno, da se v naravovarstvenih 
smernicah označijo tudi tista območja, za katera je stroka 
ugotovila, da izpolnjujejo predpisane strokovne pogoje za pridobitev 
statusa varovanega aH zavarovanega območja na podlagi Zakona. 
V tem primeru je uporabljen pojem »strokovnega statusa« nekega 
območja. Ker se s to ugotovitvijo zadevno območje že uvrsti v 
eno od kategorij uveljavljenega sistema varstva, je moč že na 
podlagi te strokovne ugotovitve določiti usmeritve in izhodišča ter 
pogoje za njihovo varstvo. Ker pa zadevno območje še nima 
pravnega statusa, tudi upoštevanje teh zahtev ne more biti 
obligatorno, temveč ima lahko samo značaj priporočila, kakor je 
tudi predlagano v zakonu. 

Predlagana ureditev je t uvedbo "naravovarstvenega mnenja" 
primerljiva z že uveljavljeno ureditvijo na področju varstva kulturne 
dediščine ter z ureditvijo, ki jo predvideva predlog zakon o urejanju 
prostora, ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS. 

Dodatno je v predlogu zakona urejena tudi možnost, da se v 
primerih, ko na območjih na katere se nanašajo akti, ki so predmet 
obravnave naravovarstvenih smernic, ni vsebin s področja 
ohranjanja narave in izdelava naravovarstvenih smernic torej ni 
potrebna, le te ne pripravljajo. O tem dejstvu se obvesti osebo, ki 
je zaprosila za izdelavo naravovarstvenih smernic. To obvestilo v 
postopku preverjanja upoštevanja nadomesti naravovarstveno 
mnenje. 

Pri pripravi predloga besedila tega člena je bila ponovno preverjena 
utemeljenost uporabe tega pravnega instrumenta v primeru vseh 
aktov varstva kulturne dediščine in aktov razglasitve kulturnih 
spomenikov. Zaradi ugotovitve, da to pri aktih varstva kulturne 
dediščine zaradi njihove pravne narave in potencialno nizke 
stopnje možnih konfliktov ni nujno potrebno, je predlagano črtanje 
te obveznosti, ki naj bi veljala vnaprej samo za akte razglasitev 
kulturnih spomenikov. Iz istega razloga so akti razglasitve kulturnih 
spomenikov tudi izvzeti iz obveznosti pridobitve 
naravovarstvenega mnenja o usklajenosti. 
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Dodatno so iz obveznosti pridobitve naravovarstvenega mnenja 
o usklajenosti izvzeti tudi tisti akti rabe naravnih dobrin, za katere 
je že v dmgih predpisih urejeno, da v postopku njihovega sprejema 
sodeluje ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave. Razlog za 
tako ekscepcijo je v racionalnosti postavljene ureditve. 

Obveznost pridobitve naravovarstvenih smernic je na področju 
razglašanja kulturnih spomenikov dodatno omejena samo na tista 
območja, ki že imajo poseben pravni status na podlagi predpisom, 
s področja ohranjanja narave. S tem je na področju ohranjanja 
narave že narejena selekcija ter so predmet naravovarstvenih 
smernic v teh primerih samo tisti objekti varstva, ki imajo poseben 
pomen in jih. je treba ohranjati. S tem se iz razloga racionalnosti in 
učinkovitosti upravnega delovanja, ki pa vendarle še zagotavlja 
zahtevano stopnjo varstva narave, zmanjšuje obseg upravnih 
zadev (97. člen). 

K 27, členu 

Zaradi uvedbe pojma strokovni status v 26. členu predloga 
zakona, ki ureja spremembo 97. člena Zakona, je treba ustrezno 
dopolniti tudi ta člen, ki ureja vsebino naravovarstvenih smernic. 

Določitev izdelovalca naravovarstvenih smernic je zaradi 
združevanja sorodnih vsebin prenesena v 97. člen, kamor tudi 
sodi. Med navedbami vsebine naravovarstvenih smernic pa je 
pomotoma izpadla izrecna navedba naravovarstvenih pogojev, 
ki so za uveljavljanje postavljenega sistema ohranjanje narave 
bistvenega pomena in že vgrajeni v sam sistem. Njihova izrecna 
navedba je potrebna zaradi večje preciznosti zakonskega besedila 
(98. člen). 

K 29. Členji: 

Sprememba člena je potrebna zaradi spremembe 97. člena 
Zakona iz 26. člena predloga zakona (100. člen). 

K 29. členu: 

Predlagana uskladitev odpravlja notranjo neusklajenost, ko je 
bila možna prevlada drugega javnega interesa na zavarovanem 
območju, ki ga je ustanovila država, ni pa bilo možno izpeljati tega 
postopka za zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna 
skupnost. 

Ker je obstajal dvom, ali gre v primenj celovite presoje vplivov na 
okolje za celovito presojo vplivov na okolje, ki jo ureja Zakon o 
varstvu okolja, ali za katero drugo presojo, se s predlagano 
dopolnitvijo ta dvom odpravlja. 

Dopolnitev je tudi potrebna zaradi natančne uskladitve ureditve 
postopka prevlade javnega interesa na območjih, ki so varovana 
v skladu s predpisi prava evropske skupnosti, konkretno s 6. 
členom Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst (101. člen). 

K 30. členu 

Ob spremembah na področju gradnje, ki na novo opredeljujejo, 
kaj je gradnja in kdaj ter za katere objekte je treba pridobiti 
dovoljenja oziroma priglasiti dela, se bistveno zmanjšuje 
pričakovan obseg posegov v naravo za katere bo predpisana 

obveznost pridobitve dovoljenja. Zaradi tega in zaradi predlagane 
spremembe naravovarstvenega soglasja iz 105. člena, je v 
ureditvi postopka izdaje dovoljenja za poseg v naravo predlagana 
nova ureditev, ki bistveno poenostavlja postopek. Namesto 
naravovarstvenega soglasja bo treba pridobiti le strokovno 
mnenje. S tem se upravnih postopkov razbremenjujejo tako 
stranke kakor tudi Ministrstvo. Zaradi narave zadeve same je 
pridobitev strokovnega mnenja tisti minimum, ki še zagotavlja 
varstvo javnega interesa ohranjanja narave. Hkrati se s predlagano 
ureditvijo tudi odpravlja nepotrebno podvajanje dveh presoj in 
sicer presoje tveganja za naravo, ki je samostojen strokovni 
postopek, in naravovarstvene presoje sprejemljivosti posega in 
njegove izvedbe v okviru izdaje strokovnega mnenja. S tem se 
upravni postopek poenostavlja, vendar ne na škodo interesov 
ohranjanja narave (104. člen). 

K 31. členu 

Od uveljavitve Zakona dalje se je v času uporabe pravnega instituta 
naravovarstvenega soglasja pokazalo, da je primerneje in 
učinkoviteje postopek naravovarstvene presoje načina izvedbe 
posega v prostor umestiti v fazo priprave projektne dokumentacije 
ter ga vezati na predhodno izdajo naravovarstvenih pogojev. 
Predlagana ureditev je tudi v skladu z novo ureditvijo na področju 
gradnje. Izdaja naravovarstvenega soglasja sodi med tiste upravne 
naloge, ki se zaradi večje učinkovitosti delovanja sistema 
prenašajo v izvajanje na Ministrstvo (105. člen). 

K 32, členu 

Predlagana ureditev odpravlja nejasnosti v zvezi s tem, katera 
javna služba izvaja spremljanje stanja ohranjenosti narave in 
pravilno umešča opravljanje teh nalog v sistem varstva okolja in 
med izvajalce nalog ohranjanja narave (108. člen). 

K 33. členu 

Predlagane spremembe so delno redakcijskega značaja, v 
pretežni meri pa se ravno s tem členom uresničujejo spremembe 
na organizacijskem področju glede prenosa upravnih nalog na 
Ministrstvo. Tako se na Ministrstvo prenaša zlasti izdajanje 
naravovarstvenih soglasij pa tudi vodenje javnih zbirk podatkov. 
Prav tako se na Ministrstvo prenašajo tudi vse naloge v zvezi 
izvajanjem neposrednega nadzora v naravi. V povezavi s 
spremembo pri 136. členu Zakona je tudi natančnejša opredelitev 
tistih nepremičnin na zavarovanih območjih, naravnih vrednot in 
stvari, ki jim služijo in so v lasti države ter s katerimi upravlja 
Ministrstvo. Gre le za tiste stvari, za katere z drugimi predpisi ni 
določen drug upravljavec (111. člen). 

K 34. členu 

Vsebina tega člena je spremenjena posledično upoštevaje 
spremembe, ki so predlagane v 33. členu predloga zakona v 
zvezi z 111. členom Zakona in se nanašajo na črtanje tistih nalog, 
ki preidejo v pristojnost Ministrstva, dodane pa so naloge, ki izhajajo 
iz predlaganega zakona in poudarjene strokovne vloge zavoda. 
Ker je v primeru manjših zavarovanih območij, primeroma so to 
zlasti strogi naravni rezervati, naravni rezervati in naravni 
spomeniki, dosedanja praksa pokazala, da je primerno 
posamezne naloge upravljanja teh zavarovanih območij 
povezovati z drugimi nalogami, ki jih zavod že opravlja, je dodana 
tudi ta naloga (117. člen). 
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K 35. členu K 39. členu 

Zaradi predlaganih sprememb v zvezi z ureditvijo postopka 
ugotavljanja višine odškodnin zaradi škode, ki so jo povzročile 
živali, zavarovanih vrst na premoženju iz 25. člena predloga 
zakona, je treba črtati nalogo sodelovanja upravljavcev pri tem. 
Zaradi spremembe obveznosti priprave letnega načrta upravljanja 
iz 19. člena predloga zakona pa je treba ustrezno preoblikovati 
nalogo obveznosti priprave tega načrta v obveznost priprave 
letnega programa deta. 

Ker pri posameznih zavarovanih območjih, za katera zakon 
predpisuje obveznost upravljanja ni utemeljeno opravljanje vseh 
v Zakonu navedenih nalog, ki sodijo med naloge javne službe 
ohranjanja narave na tem področju, je treba v zakonu izrecno 
predvideti tudi možnost, da se upravljanje zavarovanega območja 
lahko izvaja tudi v zoženem obsegu, ki se določi z aktom o 
zavarovanju, in ustreza namenu in potrebam zavarovanega 
območja (133. člen). 

K 36. členu 

Predlagana je sprememba s katero se natančneje opredelijo tistih 
nepremičnine na zavarovanih območjih, naravne vrednote in stvari, 
ki jim služijo in so v lasti države, s katerimi upravlja Ministrstvo. Ta 
obveznost je naložena Ministrstvu le v tistih primerih, ko z drugimi 
predpisi za upravljanje s temi stvarmi ni določen drug upravljavec. 
S tem je rešena situacija do katere lahko pride, če za posamezno 
vrsto stvari država nima sistemsko urejenega upravljanja in 
določenega upravljavca, je pa neka stvar (zemljišče, podzemna 
jama, objekt, naprava in drugo) zaradi svojega naravovarstvenega 
pomena postala državna last. Odpravljeno pa je tudi nepotrebno 
podvajanje pristojnosti, ko bi si več upravljavcev lahko lastilo v 
upravljanje isto stvar (136. člen). 

K 37. členu 

Naravovarstvena dajatev kot vir financiranja nalog ohranjanja 
narave še ni izpeljana. Pokazalo pa se je, da je smiselno zaradi 
zagotovitve dodatnega finančnega vira, kot zavezance za njeno 
plačilo določiti tudi osebe, ki rabijo naravne dobrine na zavarovanih 
območjih, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti. 

Vsebinsko sodi v ta člen tudi ureditev obveznosti Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki gospodari s kmetijskimi zemljišči 
in gozdovi v lasti države, da del dohodka namenja za izvajanje 
tistega dela javne službe ohranjanja narave, ki se nanaša na 
upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država. 
Predlagana ureditev bi lahko prispevala k izboljšanju finančnega 
položaja upravljavcev zavarovanih območij brez obremenjevanja 
državnega proračuna. Razlog za predlagano ureditev je v nujnosti 
zagotovitve ustreznega in stalnega finančnega vira zaradi 
zagotovitve učinkovitega delovanja upravljavcev zavarovanih 
območij, ki ji je ustanovila država. Le ti so sedaj praktično v celoti 
finančno odvisni od državnega proračuna (148. člen). 

K 39, členu 

Ker se lahko za ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote 
uredi tudi območje izven naravne vrednote oziroma zavarovano 
območje ali njegov del, je utemeljeno dopustiti pobiranje vstopnine 
tudi v takih primerih, na način kot ga ureja zakon (149. člen). 

Dosedanja ureditev carinskega nadzora nad stvarmi, ki so 
predmet ohranjanja narave, je na podlagi Zakona kot materialnega 
predpisa dovoljevala carinskim organom samo zaseg živali, rastlin 
ali drugega blaga. Carinski predpisi urejajo dve vrsti odvzema 
stvari in sicer začasen odvzem, ko carinski zakon uporablja 
pojem "zaseg" in trajen odvzem, ko se uporablja pojem "odvzem". 
Ker je treba v postopku carinskega nadzora, ki se izvaja tudi na 
podlagi zakona o ohranjanju narave kot materialnega predpisa, v 
primerih določenih s predpisi s področja ohranjanja narave žival, 
rastlino ali drugo blago takoj trajno odvzeti, je treba v zakonu 
predvideti tudi to možnost, ker sicer ukrepanje ni možno (152. 
člen). 

K 40. členu 

Predlagana sprememba tega člena, ki ureja inšpekcijska 
pooblastila, je vsebinsko enako utemeljena kot predlagana 
sprememba k 152. členu Zakona, urejena v 39. členu predloga 
zakona. V predlogu so izvedene tudi manjše konkretizacije 
inšpekcijskih ukrepov glede na naravo stvari, ki je predmet 
inšpekcijskega nadzora z namenom omogočiti učinkovitejši 
inšpekcijski nadzor. Poleg tega se predlaga tudi uvedba 
podzakonskega predpisa ministra, ki bo uredil pogoje in način 
ravnanja z zaseženimi oziroma odvzetimi stvarmi. Neurejenost 
tega področja je v veliki meri prispevala k neučinkovitosti 
inšpekcijskega nadzora na tem področju (153. člen). 

K 41. členu 

Na področju naravovarstvenega nadzora je treba odpraviti 
nejasnost v zvezi z osebami javnega prava, katerim je naložena 
obveznost njegovega izvajanja ter določiti, da so to poleg 
ministrstva in upravljavcev zavarovanih območij tudi osebe 
javnega prava, ki so ustanovljene z namenom varstva naravnih 
dobrin. Prav tako je treba predvideti predpis ministra, ki bo uredil 
vsebinska in organizacijska razmerja med posameznimi 
zavezanci za izvajanje naravovarstvenega nadzora na celotnem 
območju države (156. člen). 

K 42. členu 

Črtanje obveznosti izdaje podzakonskega predpisa o obrazcih 
blokov za izrekanje denarnih kazni, obrazca plačilnega naloga 
ter podrobnejših pravil poslovanja je utemeljeno z drugačno 
ureditvijo tega področja v drugih predpisih (158. člen). 

K 43.. členu 

V prvem odstavku se predlagajo dodatne kazenske določbe, s 
katerimi se sankcionirajo ravnanja v nasprotju z zakonom. 

Predlagana sprememba v drugem odstavku je potrebna zaradi 
uskladitve s spremembo 152. člena Zakona, ki je predlagana v 
39. členu predloga zakona ter zaradi tega, ker predpisi, ki urejajo 
prekrške uporabljajo pojem "odvzema". Ker v obeh sistemskih 
predpisih, ki urejata področje carinskega nadzora in postopek 
določanja ter izrekanja prekrškov, terminologija ni v celoti 
usklajena, je treba uporabiti oba uporabljena pojma, to sta "zaseg" 
in "odvzem". 

Sprememba tretjega odstavka je povezana s predlaganimi 
spremembami v 5. in 6. členu predloga zakona (160. člen). 
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K 44, Členu 

Razlogi za predlagano spremembo so enaki kot pri predlagani 
spremembi iz drugega odstavka 43. člena predloga zakona (161. 
člen). 

K 45. členu: 

S to določbo se ureja novo pravno stanje, ko naravovarstvena 
soglasja za celotno območje države izdaja Ministrstvo. Na podlagi 
veljavnega Zakona sta namreč naravovarstvena soglasja izdajala 
Zavod RS za varstvo narave in javni zavod Triglavski narodni 
park. Zaradi pravne varnosti in ureditve prehodnega režima iz 49. 
člena predloga zakona je pravno pravilno in za stranke ustrezneje, • 
da ob uveljavitvi tega zakona že začete postopke nadaljujeta in 
končata pravni osebi, ki sta jih izdajali do sedaj. 

K 4G, Členu 

Določba je prehodnega značaja in ureja morebiten prehod oziroma 
prevzem delavcev ministrstva in zavoda, ki opravljajo oziroma 
bodo opravljali upravne oziroma strokovne naloge v obsegu 
urejenem s tem zakonom, na Ministrstvo oziroma na zavod ter 
kriterije za sporazumno določitev delavcev, ki naj bi prešli iz enega 
v drug pravni subjekt. 

K 47, členu 

Določba je uskladitvene narave in nedvoumno določa, kaj se 
šteje za poseg v prostor. 

K 48, členu 

Z določitvijo Zavoda za gozdove Slovenije za izvajalca 
neposrednega nadzora v naravi se zagotavlja učinkovitost 
izvajanja zadevnega pravnega instituta skoraj na polovici ozemlja 
Slovenije. 

K 49. členu 

Zaradi spremembe načina izdajanja naravovarstvenega soglasja 
in njegove umestitve v postopek izdaje dovoljenja za poseg v 
prostor je treba urediti nadaljevanje in zaključek postopkov, ki so 
se že začeli pred uveljavitvijo tega zakona. Ker je nova zakonska 
ureditev ha področju gradnje še v zakonodajnem postopku, je 
zaradi pravne varnosti pravilneje določiti, da se že začeti postopki 
končajo po določbah Zakona, ki je veljal, ko so se ti postopki 
začeli. 

Enako se v primeru postopkov izdaje soglasja upravne enote pri 
pravnih poslih pridobitve lastninske pravice na zavarovanih 

območjih, ko se ukinja predhodno soglasje organizacije, pristojne 
za ohranjanje narave, ureja, da se le ti končajo po določbah 
Zakona, ki je veljal, ko so se ti postopki začeli. 

K 50. členu 

V povezavi s 23. členom predloga zakona so v tem členu 
prehodnega značaja zaradi pravne varnosti strank navedeni akti 
o zavarovanju naravnih vrednot, ki ob uveljavitvi tega zakona že 
veljajo, in torej ne morejo predstavljati zakonito podlago za obstoj 
pravice do odškodnine ali odkupa v smislu 23. člena tega zakona. 

K 51, členu 

Področje ohranjanja narave je sistemsko umeščeno v področje 
varstva okolja. Nacionalni program varstva okolja, v skladu s 
predpisi s področja varstva okolja, je bil sprejet po uveljavitvi 
zakona o ohranjanju narave. Nacionalni program varstva okolja 
je na vsebinsko ustrezen način uredil tudi področje ohranjanja 
narave. Za njegovo umestitev v sistem ohranjanja narave pa mu 
je treba še dati ustrezno pravno podlago, kar je izvedeno z 
navedenim členom. 

K 52. členu 

Naravne vrednote predstavljajo z vidika ohranitve vrednih delov 
narave v Sloveniji (naravne dediščine) najpomembnejši del v 
sistemu ohranjanja narave. Pojem naravne vrednote je prekril 
pravno določena pojma naravne dediščine in naravne 
znamenitosti in ju nadomestil. V procesu uveljavljanja novega 
pravnega sistema ohranjanja narave predstavlja določitev 
naravnih vrednot izjemno zahteven in dolgotrajen proces, ki 
poteka po posameznih fazah. V pretežnem delu je prva faza, ki 
predstavlja strokovno določitev naravnih vrednot s strani zavoda, 
v zahodnem delu Slovenije že končana, in je zaradi tega 
utemeljeno, da se pri naravovarstvenih smernicah, ki so poleg 
drugega tudi strokovno gradivo za pripravo prostorskih aktov, 
upoštevajo najnovejša strokovna dognanja. 

K 53 členu 

Določba ima značaj derogacijske klavzule in sicer ureja pravno 
stanje, kije nastalo z uveljavitvijo sistemske ureditve, kije prenesla 
ustanavljanje zavarovanih območij z Državnega zbora Republike 
Slovenije na Vlado Republike Slovenije. Ker podzakonski akti ne 
morejo posegati v veljavnost aktov zakonodajne oblasti, je treba 
s tem zakonom urediti prenehanje veljavnosti dveh zakonov, do 
katerega bo prišlo ob nastanku novega pravnega dejstva - izdaje 
dveh vladnih uredb, s katerima bosta vsebinsko in formalno 
nadomeščena sedaj veljavna zakona - akta o zavarovanju 
naravnega rezervata Škocjanski zatok in Kozjanskega regijskega 
parka. 

■ 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

21. člen 
(gojitev živali) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih 
ali tujerodnih vrst, mora pridobiti dovoljenje ministrstva. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka določi minister 
živalske vrste, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev 
živali, ker ne ogrožajo domorodnih živalskih vrst. 

(3) Če je za gojitev živali iz prvega odstavka tega člena treba 
pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu, se ne glede na določbo 
prvega odstavka tega člena to dovoljenje izda po drugem zakonu 
in ob soglasju ministrstva. 

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za živali tujerodnih 
vrst se izda po izvedenem postopku presoje tveganja za naravo. 

(5) Fizična ali pravna oseba lahko pridobi dovoljenje iz prvega in 
četrtega odstavka tega člena, če izkaže, da so izpolnjeni pogoji 
osamitve prostora za gojitev živali od stičnega ekosistema, in če 
je prostor za gojitev povezan s stičnim ekosistemom prek naprav, 
ki blažijo negativne vplive. 

(6) Minister predpiše, kdaj so izpolnjeni pogoji osamitve prostora 
za gojitev iz prejšnjega odstavka. 

(7) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se izda predpis iz 
prejšnjega odstavka v soglasju s ministrom, pristojnim za izdajo 
dovoljenja. 

24. člen 
(pravila varstva) 

Vlada predpiše podrobnejši način varstva rastlinskih ali živalskih 
vrst ter varstvo drugih vrst živih organizmov in pri tem uredi 
zlasti: 
1. ravnanje v zvezi z odvzemom živali iz narave, gojenjem, 

prenašanjem, naseljevanjem, ponovnim naseljevanjem in 
doseljevanjem, zadrževanjem živali v ujetništvu, trgovino, 
raziskovanjem živali, ravnanjem z mrtvimi živalmi ter 
preparatorstvom; 

2. ravnanje v zvezi z odvzemom rastlin iz narave, gojenjem, 
naseljevanjem, ponovnim naseljevanjem in doseljevanjem, 
trgovino, raziskovanjem in načinom nabiranja rastlin ter 
dovoljenimi količinami nabiranja; 

3. ravnanje v zvezi s trgovino, uvozom, izvozom ali tranzitom 
rastlin ali živali; 

4. postopek odvzema rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo 
domorodne vrste. 

26. člen 
(varstvo mednarodno varovanih vrst) 

(1) Ugodno stanje rastlinskih ali živalskih vrst, ki so varovane na 
podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, se zagotavlja z varstvom 
njihovih habitatov in z varstvenim režimom, ki ga določi vlada s 
predpisom iz 81. člena tega zakona. 

(2) Stanje vrste je ugodno, če sta razširjenost vrste in številčnost 
populacij v okviru naravnih nihanj in ne kažeta dolgoročnega 

trenda zmanjševanja in so habitati populacij vrste dovolj veliki, da 
zagotavljajo dolgoročno ohranitev populacij. 

(3) Vlada predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja 
habitatov vrst iz prvega odstavka tega člena, ki se obvezno 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 

27. člen 
(biotehnološko spremenjene rastline in živali) 

(1) Biotehnološko spremenjene rastline ali živali so tiste rastline 
ali živali, ki nastanejo z vnosom, zamenjavo ali odvzemom enega 
ali več segmentov DNA v dedno zasnovo celic oziroma iz nje in 
to spremembo prenašajo na potomce. 

(2) Biotehnološko spremenjene rastline in živali se obravnavajo 
kot rastline ali živali tujerodnih vrst po določbah tega zakona. 

28. člen 
(postopek presoje tveganja za naravo) 

(1) Dovoljenje iz drugega in tretjega odstavka 17. člena, četrtega 
odstavka 18. člena in prvega in tretjega odstavka 21. člena tega 
zakona se izda na podlagi opravljenega postopka presoje tveganja 
za naravo, s katerim se ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil 
naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. 

(2) Postopek presoje tveganja za naravo iz prejšnjega odstavka 
opravi usposobljena pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti 
minister. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko opravlja 
postopek presoje tveganja za naravo za biotehnološko 
spremenjene rastline ali živali samo usposobljena pravna oseba, 
ki jo za to pooblasti minister. 

(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje in način izvedbe presoje 
tveganja za naravo ter pogoje za pridobitev in način pridobivanja 
pooblastila. 

(5) Stroške opravljanja postopka presoje tveganja za naravo 
krije oseba, ki želi pridobiti dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena. 

31. člen 
(ohranitev habitatnih tipov) 

(1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko 
zaključena enota ekosistema. 

(2) Ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k 
ohranjanju ekosistemov. 

(3) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost 
habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj 
te razširjenosti pokriva, splošna in stabilna, če struktura 
habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba zagotavljajo 
samoohranitveno sposobnost, če v predvidljivi prihodnosti niso 
znani procesi, ki bi lahko poslabšali strukturo in funkcijo habitatnega 
tipa in s tem ogrozili njegovo samoohranitveno sposobnost, ali če 
je zagotovljeno ugodno stanje značilnih vrst habitatnega tipa. 

(4) Vlada določi vrste habitatnih tipov in predpiše smernice za 
ohranitev habitatnih tipov v ugodnem stanju, ki se obvezno 
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 
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32. člen 
(ekološko pomembno območje) 

(1) Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, 
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno 
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

(2) Ekološko pomembna območja iz prejšnjega odstavka so: 
1. območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni al; 

dobro ohranjeni, kjer so habitati ogroženih ali endemičnih 
rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno 
pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki 
drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, 

2. območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki 
pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja s 
tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja 
uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo 
ekološko omrežje, 

3. habitati vrst iz 26. člena tega zakona, 
4. selitvene poti živali in 
5. območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij 

rastlinskih ali živalskih vrst. 

(3) Ekološko omrežje je sistem med seboj povezanih ali približanih 
ekološko pomembnih območij, ki z uravnoteženo biogeografsko 
razporejenostjo pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega 
ravnovesja in s tem biotske raznovrstnosti. 

(4) Vlada določi ekološko pomembna območja in zagotavlja 
njihovo varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi 
zakona. 

(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, 
določeni v aktih, izdanih na podlagi prejšnjega odstavka, so 
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. 

33. člen 
(posebno varstveno območje) 

(1) Posebno varstveno območje je ekološko pomembno območje, 
ki je na ozemlju Evropskih skupnosti pomembno za ohranitev ali 
doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih 
tipov. 

(2) Vlada določi posebna varstvena območja in zagotavlja njihovo 
varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi tega zakona. 

(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, 
določeni v aktih, izdanih na podlagi prejšnjega odstavka, so 
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. 

(4) Zaradi varstva posebnih varstvenih območij in izboljšave 
povezanosti ekološkega omrežja se ohranjajo oziroma razvijajo 
tiste značilnosti krajine, ki so najpomembnejše za ohranitev 
ugodnega stanja vrst iz 26. člena tega zakona. 

(5) Na način iz drugega odstavka tega člena se zagotavlja tudi 
varstvo drugih območij, pomembnih za ohranjanje narave, ki ga 
zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe. 

34. člen 
(evidenca) 

(1) Na podlagi aktov, ki se nanašajo na ohranjanje ekosistemov 
in so izdani na podlagi 32. in 33. člena tega zakona, se vodi 
evidenca območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 

(2) Podatki, ki so v evidenci, so dostopni javnosti. 

(3) V evidenci so vsi podatki, razen tistih, za katere ta zakon 
določi, da niso dostopni javnosti zaradi ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

(4) Evidenco iz prvega odstavka tega člena vzpostavi in vodi 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na podlagi javnega 
pooblastila. 

(5) Minister podrobneje določi vsebino in način vodenja evidence. 

37. člen 
(pridobitev statusa) 

(1) Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena. 

(2) Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo 
mednarodni ali velik narodni pomen. Ta se ugotavlja na podlagi 
strokovnih meril vrednotenja primerjalno za celo državo. 

(3) Vlada določi vrste naravnih vrednot in varstvene ter razvojne 
usmeritve za njihovo varstvo. 

(4) Po opravljenem evidentiranju in vrednotenju delov narave 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pripravi strokovni 
predlog za določitev naravnih vrednot in njihovo razvrstitev na 
naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena. 

(5) Strokovna merila vrednotenja so: izjemnost, tipičnost, 
kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska, 
znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost. 

(6) Minister določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne 
vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše 
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne 
vrednote. 

(7) Pred določitvijo iz prejšnjega odstavka seznani minister lokalne 
skupnosti s predvideno razvrstitvijo naravnih vrednot na naravne 
vrednote državnega in lokalnega pomena. Lokalna skupnost lahko 
poda mnenje k predlagani razvrstitvi naravnih vrednot na naravne 
vrednote državnega in lokalnega pomena. 

(8) Če se vsebina predpisa iz šestega odstavka tega člena nanaša 
na kulturno krajino ali spomenike oblikovane narave, varovane 
na podlagi zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine, se 
varstvene in razvojne usmeritve naravnih vrednot določijo v 
soglasju z ministrom, pristojnim za kulturno dediščino. 

38. člen 
(vsebina predpisa) 

(1) Minister določi s predpisom iz šestega odstavka prejšnjega 
člena za vsako naravno vrednoto: 
1. ime naravne vrednote; 
2. razvrstitev na naravno vrednoto državnega (mednarodnega 

ali velikega narodnega) ali lokalnega pomena; 
3. kratko oznako naravne vrednote; 
4. opredelitev zvrsti; 
5. geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote prikazano 

na kartografski prilogi; 
6. varstvene in razvojne usmeritve. 

(2) Varstvene in razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka so 
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. 
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(3) Naravne vrednote so sestavni del prostorskega državnega 
plana in prostorskih planov lokalnih skupnosti. 

39. člen 
(register naravnih vrednot) 

(1) Register naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu: register) je 
zbirka podatkov o naravnih vrednotah. 

(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena se v 
register vpisujejo tudi podatki o zavarovanju naravnih vrednot in 
podatki o lastnikih zemljišč na zavarovanih območjih. 

(3) Podatki o lastniku iz prejšnjega odstavka vsebujejo: ime in 
priimek lastnika, rojstne podatke ter podatke o njegovem stalnem 
prebivališču. 

(4) Register vodi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na 
podlagi javnega pooblastila. 

(5) Podatki iz registra so dostopni javnosti, razen če se v predpisu 
iz šestega odstavka 37. člena tega zakona, določi, da podatki o 
legi naravne vrednote zaradi njenega varovanja niso dostopni 
javnosti. 

(6) Minister predpiše podrobnejše podatke, ki se vodijo o naravnih 
vrednotah, in način vodenja registra. 

43. člen 
(koncesija) 

(1) Za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države ali lokalne 
skupnosti, se podeli koncesija. 

(2) Koncesijo za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države, 
podeli država. 

(3) Koncesijo za rabo naravne vrednote, ki je v lasti lokalne 
skupnosti, podeli lokalna skupnost. 

(4) Za podelitev koncesije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
podelitev koncesije na naravnih dobrinah. 

(5) Usposobljenost fizične ali pravne osebe za rabo naravne 
vrednote, ki je predmet koncesije iz prvega odstavka tega člena, 
se ugotavlja tudi na podlagi mnenja organizacije, pristojne za 
ohranjanje narave. 

(6) V aktu o podelitvi koncesije se določi tudi način ureditve naravne 
vrednote za ogledovanje in obiskovanje. 

48. člen 
(pogodba o skrbništvu) 

(1) Na podlagi opravljenega javnega razpisa se sklene pogodba 
o skrbništvu naravne vrednote z osebo, ki ni lastnik naravne 
vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju. 

(2) Fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje in sklene 
pogodbo iz prejšnjega odstavka, je skrbnik naravne vrednote. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti sklene pogodbo 
brez javnega razpisa z osebo javnega prava, ki je ustanovljena z 
namenom varstva naravnih dobrin. 

53. člen 
(zavarovana območja) 

(1) Akt o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje, 
določa poleg vsebin iz drugega odstavka 49. člena tega zakona 
tudi: 
1. meje zavarovanega območja na preglednem topografskem 

načrtu v merilu 1:25 000 oziroma v drugem ustreznem merilu, 
ki omogoča določitev meje na parcelo natančno; 

2. vrsto zavarovanega območja; 
3. določitev načina izvajanja javne službe za upravljanje 

zavarovanega območja; 
4. morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja; 
5. finančne vire za izvajanje zavarovanja in razvoj lokalnega 

prebivalstva. 

(2) Pri določanju vrste zavarovanega območja iz 2. točke 
prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi merila mednarodnih 
organizacij za ohranjanje narave, katerih članica je Republika 
Slovenija. 

(3) Z aktom o zavarovanju se lahko določi, da izvaja upravljavec 
poleg nalog iz 133. člena tega zakona tudi naloge upravljanja 
območij, ki so na zavarovanem območju in so varovana na podlagi 
drugih predpisov. 

(4) Zavarovana območja so ožja zavarovana območja in širša 
zavarovana območja. 

(5) Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi 
naravni rezervat in naravni rezervat. 

(6) Širša zavarovana območja so: narodni, regijski in krajinski 
park. 

(7) Narodni in regijski park morata imeti načrt upravljanja. 

(8) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se lahko določi vplivno 
območje, ki je zunaj zavarovanega območja, in predpišejo 
varstvene usmeritve za tako rabo tega območja, ki ne ogroža 
zavarovanega območja. 

(9) Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del 
prostorskih državnih planov in prostorskih planov lokalnih 
skupnosti. 

55. člen 
(ustanovitelj zavarovanega območja) 

(1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali 
več lokalnih skupnosti skupaj (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ustanovi narodni 
park iz 69. člena tega zakona in zavarovano območje, ki je 
izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega pomena, 
Državni zbor Republike Slovenije z zakonom. 

59. člen 
(upravljanje) 

(1) Upravljanje zavarovaneg*a območja je opravljanje nalog 
varstva naravnih vrednot in nalog, ki so potrebne za izpolnitev 
namena, zaradi katerega je bilo območje zavarovano, in so 
določene v aktu o zavarovanju. 
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(2) V skladu z aktom o zavarovanju lahko ustanovitelj sam 
neposredno upravlja zavarovano območje v režijskem obratu, 
ustanovi v ta namen javni zavod ali podeli koncesijo za upravljanje. 

(3) Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na podlagi načrta 
upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu o zavarovanju 
tako določeno. 

61. člen 
(vsebina načrta upravljanja zavarovanega območja) 

(1) Načrt upravljanja zavarovanega območja ima naslednje nujne 
sestavine: 

celovita ocena stanja narave, posegov in dejavnosti ter 
ekonomske in socialne strukture prebivalstva, 
ocena stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju, 
ocena stanja na vplivnem območju, 
določitev načinov uresničevanja nalog varstva na 
zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje in 
preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju, 

- ocena možnosti nastanka naravnih in drugih nesreč na 
zavarovanem območju in določitev načinov izvajanja ukrepov, 
potrebnih za preprečevanje naravnih nesreč na zavarovanem 
območju ali zunaj zavarovanega območja, 
določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini njihovega 
uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tradicionalnih 
načinov rabe in opravljanja dejavnosti, 
smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja 
z naravnimi dobrinami, 
določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti, 

• določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov 
varstva in razvoja, 
umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor, 
naravovarstveni pogoji za urejanje prostora in 
program izvajanja načrta upravljanja. 

(2) Na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja pripravi 
upravljavec letni načrt upravljanja. 

(3) Za čas do sprejetja prvega upravljavskega načrta lahko 
ustanovitelj določi začasne upravljavske smernice. 

(4) Načrt upravljanja je obvezno izhodišče za urejanje prostora in 
rabo naravnih dobrin. 

84. člen 
(zakonita predkupna pravica) 

(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu nepremičnin na 
zavarovanih območjih, za katera je sprejela akt o zavarovanju, 
ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo predkupno pravico 
na kmetijskih, gozdnih, vodnih ali stavbnih zemljiščih. 

(2) Lastnik nepremičnine iz prejšnjega odstavka mora o 
nameravani prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja 
in ministrstvo. Ponudba mora vsebovati podatke o nepremičnini, 
ceno in druge prodajne pogoje. 

(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako, 
da v 60 dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno 
sporoči lastniku nepremičnine, da ponudbo sprejema, jo lahko 
uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, kije določen 
v zakonih iz prvega odstavka tega člena tako, da ima v isti 
kategoriji prednostnih upravičencev prednost tieti, ki je že lastnik 
istovrstne nepremičnine, ki je na zavarovanem območju. 

(4) Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne 
pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino iz tega člena 
drugemu kupcu, ki je njegovo ponudbo sprejel pravočasno, in na 
način, določen s predpisi o kmetijskih zemljiščih, in če s pogodbo 
soglaša upravna enota. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je prodajalec 
nepremičnine na zavarovanem območju lokalna skupnost. 

(6) Za postopke in roke uveljavljanja predkupne pravice po tem 
členu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek 
uveljavljanja zakonite predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih, 
če ta zakon ne določa drugače. 

(7) Lokalna skupnost je predkupni upravičenec pri nakupu 
nepremičnin na zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o 
zavarovanju. Predkupno pravico uveljavlja na način iz tega zakona. 

85. člen 
(omejitve pravnega prometa z državno lastnino) 

(1) Nepremičnine na zavarovanih območjih in naravne vrednote, 
ki so v lasti države, niso v pravnem prometu, razen v primerih 
določenih s tem zakonom. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo 
dovoli menjavo zemljišča, ki je v lasti države, na zavarovanem 
območju za drugo zemljišče na zavarovanem območju, ki je v 
lasti fizične ali pravne osebe, zaradi pridobitve zemljišča, ki je za 
varstvo naravnih vrednot ali za doseganje namenov zavarovanja 
pomembnejše. 

86. člen 
(promet z nepremičninami na zavarovanih območjih) 

(1) Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah 
na zavarovanih območjih je možna le s soglasjem upravne enote. 
Upravna enota izda odločbo, s katero soglaša s pravnim poslom, 
po predhodnem soglasju organizacije, pristojne za ohranjanje 
narave. 

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če gre za 
pridobitev lastninske pravice na podlagi dedovanja in s pravnim 
poslom, ki se sklepa med lastnikom in državo oziroma lokalno 
skupnostjo, na katere območju leži nepremičnina, ki se prodaja. 

(3) Odločba o soglasju iz prvega odstavka tega člena se ne izda: 
- če niso bile upoštevane določbe o predkupni pravici iz 84. 

člena tega zakona, 
če pridobitelj nepremičnine ne da izjave, da soglaša z 
varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem 
območju. 

(4) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, seznani 
pridobitelja nepremičnine z varstvenimi režimi in razvojnimi 
usmeritvami zavarovanega območja, na katerem je nepremičnina, 
ter da pristojni upravni enoti predhodno soglasje k nameravani 
sklenitvi pravnega posla. 

92. člen 
(škoda, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji živali zavarovanih vrst iz 81. 
člena tega zakona lahko povzročijo škodo na premoženju (v 
nadaljnjem besedilu: oškodovanec), mora na primeren način kot 
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dober gospodar in na svoje stroške narediti vse potrebno, da 
obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode. 

(2) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prejšnjega 
odstavka, lahko oškodovanec od ministrstva zahteva izvedbo 
ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Oškodovanec 
in ministrstvo se sporazumeta o načinu zagotovitve sredstev za 
izvedbo ukrepov. 

(3) Ukrepe za preprečitev škode lahko oškodovancu predlaga 
tudi organizacija, pristojna za ohranjanje narave. 

(4) Ukrepi iz prejšnji dveh odstavkov so odvračanje, postavljanje 
ograd, ulov posameznih osebkov in redčenje populacij 
zavarovanih živalskih vrst. 

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko zagotovi 
sredstva za izvedbo ukrepa ministrstvo. 

(6) Minister določi primerne načine varovanja premoženja in vrste 
ukrepov za preprečitev škode za posamezne živalske vrste. 

93. čien 
(odškodnina zaradi škode povzročene po živalih 

zavarovanih vrst) 

(1) Oškodovanec je upravičen do povrnitve odškodnine v višini 
dejanske škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst iz 81. 
člena tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka prejšnjega člena. 

2) Oškodovanec mora organizaciji, pristojni za ohranjanje narave, 
prijaviti nastanek škodnega dogodka v desetih dneh od nastanka 
škode. 

(3) Oškodovanec in organizacija, pristojna za ohranjanje narave, 
zapisniško ugotovita na kraju škodnega dogodka dejstva, ki so 
pomembna za ugotovitev nastanka škode, in predlagata 
ministrstvu višino odškodnine. 

(4) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena v 30 dneh od 
prejema prijave oškodovanec in organizacija, pristojna za 
ohranjanje narave, ne ravnata na način iz prejšnjega odstavka, 
lahko oškodovanec vloži vlogo za odškodnino pri ministrstvu. 

(5) Če nastane škodni dogodek na zavarovanem območju, 
opravlja naloge organizacije, pristojne za ohranjanje narave, iz 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, upravljalec 
zavarovanega območja. 

(6) Vlogo iz četrtega odstavka tega člena mora oškodovanec 
vložiti v treh mesecih od nastanka škode. 

(7) Ministrstvo odloči o obstoju škode in višini odškodnine na 
podlagi ugotovitev iz tretjega odstavka tega člena. 

(8) Spore o povračilu škode iz prvega odstavka tega člena rešuje 
pristojno sodišče. 

(9) Odškodninsko tožbo za škodo iz prvega odstavka tega člena 
je treba vložiti v šestih mesecih od dneva, ko je bila škoda 
prijavljena organizaciji, pristojni za ohranjanje narave. 

97. člen 
(naravovarstvene smernice) 

(1) Usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, ki so določeni v 
predpisih in aktih, izdanih na podlagi tega zakona, in se obvezno 
upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravne dobrine in varstvu 
nepremične kulturne dediščine, so prikazani v naravovarstvenih 
smernicah. 

(2) Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so 
pristojne za pripravo prostorskih aktov ter planov, načrtov in 
drugih aktov rabe naravnih dobrin, varstva nepremične kulturne 
dediščine in nepremičnih kulturnih spomenikov, si morajo v 
postopku priprave planov, načrtov in aktov pridobiti 
naravovarstvene smernice. 

98. člen 
(vsebina naravovarstvenih smernic) 

(1) Naravovarstvene smernice imajo splošni in posebni del ter 
kartografsko prilogo. 

(2) V splošnem delu vsebujejo naravovarstvene smernice zlasti: 

1. pregled ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih 
območij in prikaz ter oceno stanja na teh območjih z njihovimi 
značilnostmi; 

2.pregled območij, kjer se pričakuje ugotovitev obstoja naravnih 
vrednot, ter priporočila za ravnanje ob odkritju; 

3.pregled tistih delov narave, ki so spoznani za naravne vrednote, 
in zavarovanih območij ter tistih delov narave, ki naj se zavarujejo, 
ter oceno stanja na teh območjih z njihovimi značilnostmi. 

(3) V posebnem delu vsebujejo naravovarstvene smernice zlasti: 
1. varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih 

dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje 
in varuje ekosisteme, 

2. varstvene smernice za ohranitev habitatnih tipov in habitatov 
vrst v ugodnem stanju, 

' 3. varstvene smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
krajini, 

4. ukrepe varstva, varstvene režime in razvojne usmeritve za 
varstvo ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih 
območij, 

5. ukrepe varstva, varstvene režime in razvojne usmeritve za 
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij. 

(4) Naravovarstvene smernice pripravlja organizacija, pristojna 
za ohranjanje narave, na podlagi javnega pooblastila. 

100. člen 
(vključevanje v akte varstva nepremične kulturne 

dediščine) 

Akti, ki urejajo varstvo nepremične kulturne dediščine, morajo 
upoštevati izhodišča, usmeritve in pogoje, prikazane v 
naravovarstvenih smernicah tako, da varstveni režim nepremične 
kulturne dediščine in nepremičnih kulturnih spomenikov ne ogroža 
naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih 
območij in posebnih varstvenih območij. 
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101. člen 
(presoja načrtov in aktov) 

(1) Vsak načrt ali akt iz drugega odstavka 97. člena tega zakona, 
ki ni neposredno povezan ali potreben za upravljanje 
zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država, ali posebnega 
varstvenega območja in bi lahko imel nanj večji vpliv sam po sebi 
ali v povezavi z drugimi načrti ali akti, je treba proučiti in ugotoviti 
njegov vpliv na zavarovano območje ali posebno varstveno 
območje. 

(2) Oceno o vplivu načrta ali akta na zavarovano območje ali 
posebno varstveno območje iz prejšnjega odstavka da ministrstvo 
na podlagi študije celovite presoje vplivov na okolje. Ocena načrta 
ali akta je ugodna, če se ugotovi, da načrt ali akt ne bo negativno 
vplival na celovitost zavarovanega območja ali posebnega 
varstvenega območja. 

(3) Če je načrt ali akt ocenjen kot ugoden, ga pristojni državni ali 
lokalni organ lahko sprejme. 

(4) Če je kljub neugodni oceni vpliva načrta ali akta na zavarovano 
območje ali posebno varstveno območje sprejeta odločitev o 
prevladi druge javne koristi zaradi pomanjkanja drugih ustreznih 
rešitev, mora pristojni državni ali lokalni organ poskrbeti za 
izravnalne ukrepe, ki bodo zagotovili povezanost območij, ki so 
del ekološkega omrežja. 

(5) Če je na posebnem varstvenem območju habitatni tip ali habi- 
tat rastlinske ali živalske vrste, ki je posebej varovan na podlagi 
ratificiranih mednarodnih pogodb, se lahko javna korist iz 
prejšnjega odstavka, zaradi katere se sprejme tak načrt ali akt, 
nanaša samo na varstvo zdravja ali življenja človeka ali javno 
varnost. 

104. člen 
(dovoljenje za poseg v naravo) 

(1) Posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, 
naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni treba 
pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih 
predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo 
na podlagi tega zakona. 

(2) Posegi v naravo iz prejšnjega odstavka se nanašajo na: 
1. opravljanje dejavnosti in izvajanje posegov v naravo na 

naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, ekološko 
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, 

2. varstvo rastlinskih ali živalskih vrst, 
3. varstvo genskega materiala, 
4. varstvo naravnih vrednot. 

(3) Vlada podrobneje določi posege v naravo iz prejšnjega 
odstavka in predpiše, kakšna dokumentacija je potrebna za 
pridobitev dovoljenja. 

(4) Dovoljenja za posege v naravo iz prvega odstavka tega člena 
izdaja pristojna upravna enota, razen v primerih, ko ta zakon 
določa, da dovoljenja izdaja ministrstvo. 

(5) O pritožbi zoper dovoljenje za poseg v naravo odloči 
ministrstvo. 

(6) Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi 
naravovarstvenega soglasja. 

(7) Če je za pridobitev dovoljenja za poseg v naravo predpisan 
postopek presoje tveganja za naravo, se ta izvede v okviru 
naravovarstvenega soglasja. 

105. člen 
(naravovarstveno soglasje) 

(1) Fizična ali pravna oseba mora v postopku izdaje dovoljenja iz 
prejšnjega člena in dovoljenja za poseg v prostor, ki bi lahko 
ogrozil biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano 
območje, pridobiti naravovarstveno soglasje. 

(2) Oceno o ogroženosti biotske raznovrstnosti, naravne 
vrednote ali zavarovanega območja zaradi posega v prostor daje 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave. 

(3) Za posege v prostor, ki ne ogrožajo biotske raznovrstnosti, 
naravno vrednoto ali zavarovano območje se štejejo posegi v 
prostor, za katere v planu ali načrtu niso predpisani 
naravovarstveni pogoji. 

(4) Naravovarstveno soglasje izda organizacija, pristojna za 
ohranjanje narave, na podlagi javnega pooblastila, če ugotovi, da 
je nameravani poseg projektiran v skladu z usmeritvami, izhodišči 
in pogoji, ki so predpisani na podlagi tega zakona. 

(5) Z naravovarstvenim soglasjem se lahko podrobneje določijo 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob nameravanem posegu iz prvega 
odstavka tega člena. 

(6) Naravovarstveno soglasje se izda s potrditvijo na dovoljenju 
ali s posebnim aktom. 

(7) Naravovarstveno soglasje k dovoljenju za poseg v prostor iz 
prvega odstavka tega člena se izda kot samostojna odločba. 

(8) Če je za posege iz prvega odstavka tega člena predpisan 
postopek presoje vplivov na okolje, se v njegovem okviru opravi 
presoja skladnosti in ustreznosti iz tretjega odstavka tega člena, 
naravovarstveno soglasje pa se nadomesti z okoljevarstvenim 
soglasjem. 

108. člen 
(spremljanje stanja ohranjenosti narave) 

(1) Spremljanje stanja ohranjenosti narave (v nadaljnjem besedilu: 
monitoring ohranjenosti narave) obsega: 
1. spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih 

habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, 
posebnih varstvenih območij in ekosistemov, 

2. spremljanje stanja na področju varstva naravnih vrednot. 

(2) Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa 
stanja okolja in se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja. 

(3) Monitoring ohranjenosti narave se zagotavlja kot javna služba. 

111. člen 
(upravne naloge) 

(1) Upravne in z njimi povezane strokovne naloge v zvezi z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih vrednot 
opravlja upravni organ, pristojen za ohranjanje narave. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. pripravlja predloge programov ohranjanja biotske 

raznovrstnosti; 
2. pripravlja predloge programov varstva naravnih vrednot 

državnega pomena; 
3. pripravlja predloge operativnih programov; 
4. pripravlja predloge ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti; 
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5. pripravlja predloge ukrepov varstva naravnih vrednot 
državnega pomena; 

6. pripravlja predloge za ustanavljanje ožjih in širših zavarovanih 
območij državnega pomena ter nadzira upravljanje teh 
zavarovanih območij; 

7. izdaja dovoljenja in soglasja na podlagi tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov, razen kadar je za to 
pooblaščena organizacija, pristojna za ohranjanje narave; 

8. izvaja posamezne naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti 
in varstva naravnih vrednot državnega pomena; 

9. skrbi za opravljanje javne službe ohranjanja narave; 
10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot iz 47. člena tega 

zakona; 
11. sklepa pogodbe o skrbništvu iz 48. člena tega zakona; 
12. odloča o višini odškodnin iz 93. člena tega zakona; 
13. skrbi za izobraževanje delavcev, ki izvajajo naloge ohranjanja 

narave; 
14. določa programe preverjanja strokovnega znanja 

naravovarstvenih nadzornikov in vodi evidence izdanih 
pooblastil; 

15. izvaja predkupno pravico države iz 84. člena tega zakona; 
16. upravlja naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih 

območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države. 

117. člen 
(naloge) 

(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge: 
1. spremlja stanje ohranjenosti narave; 
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih 

življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci 
javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi 
viri; 

3. pripravlja strokovne predloge varstva sestavin biotske 
raznovrstnosti; 

4. evidentira in vrednoti dele narave; 
5. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih 

vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote 
državnega in lokalnega pomena; 

6. spremlja stanje naravnih vrednot; 
7. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih 

vrednot; 
8. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih 

vrednot; 
9. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja; 
10. sodeluje v postopku določanja odškodnine iz 93. člena tega 

zakona; 
11. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega 

zakona; 
12. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov; 
13. organizira in usklajuje delo naravovarstvenih in prostovoljnih 

nadzornikov. 

(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila te naloge: 
1. pripravlja naravovarstvene smernice; 
2. vodi register naravnih vrednot; 
3. vodi evidence po tem zakonu; 
4. vodi baze podatkov po tem zakonu; 
5. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju 

ohranjanja narave; 
6. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih 

nalog; 
7. izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih, ki jih je 

ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter 
neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij; 

8. daje soglasja v postopku pridobitve soglasja k pravnemu 
poslu z nepremičninami na zavarovanih območjih; 

9. daje oceno ogroženosti iz 105. člena tega zakona; 
10. izdaja naravovarstvena soglasja. 

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge: 
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom 

zemljišč na zavarovanih območjih; 
2. skrbi za izobraževanje o ohranjanju narave; 
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge 
naloge. 

133. člen 
(naloge upravljanja zavarovanih območij) 

(1) Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene, 
strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na zavarovanem 
območju. 

(2) Upravljavec opravlja kot javno službo te naloge: 
1. pripravlja predlog načrta upravljanja; 
2. sprejema letne načrte upravljanja in opravlja oziroma skrbi 

za opravljanje v načrtu določenih nalog; 
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena 

zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja 
zavarovanih območij; 

4. stalno spremlja in analizira stanje narave in naravnih vrednot 
na zavarovanem območju; 

5. upravlja nepremičnine, ki so v lasti ustanovitelja na 
zavarovanem območju, za potrebe upravljanja, če je v aktu o 
zavarovanju tako določeno; 

6. sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih smernic 
za del, ki se nanaša na zavarovano območje; 

7. izvaja varstvene ukrepe na zavarovanem območju; 
8. sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem 

območju iz 47. člena tega zakona; 
9. sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami na 

zavarovanem območju iz 48. člena tega zakona; 
10. sodeluje v postopku določanja odškodnine iz 93. člena tega 

zakona na zavarovanem območju; 
11. usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z 

zavarovanim območjem; 
12. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje In varovanje naravnih 

vrednot na zavarovanem območju; 
13. skrbi za predstavljanje zavarovanega območja; 
14. sodeluje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, jim 

strokovno pomaga In svetuje; 
15. pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo, 

ki je namenjena obisku zavarovanega območja; 
16. vodi obiskovalce po zavarovanem območju; 
17. zagotavlja dostop do informacij o zavarovanem območju. 

(3) Na podlagi javnega pooblastila izvaja upravljavec neposredni 
nadzor na zavarovanem območju. 

136. člen 
(upravljanje naravnih vrednot v lasti države) 

(1) Naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih območjih in 
stvari, ki jim služijo in so v lasti države, upravlja upravni organ, 
pristojen za ohranjanje narave. 

(2) Upravljanje iz prejšnjega odstavka zajema: 
skrb za tako rabo naravnih vrednot in nepremičnin na 
zavarovanih območjih, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot 
in izvajanje namenov, zaradi katerih je bilo ustanovljeno 
zavarovano območje, 
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sklepanje pravnih poslov v zvezi z rabo nepremičnin na 
zavarovanih območjih in s stvarmi, ki jim služijo, v skladu z 
zakonom. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena upravlja v 
skladu z aktom o zavarovanju zavarovanega območja, ki ga je 
ustanovila država, naravne vrednote, nepremičnine na 
zavarovanih območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države, 
upravljavec zavarovanega območja. 

148. člen 
(naravovarstvena dajatev) 

(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto na podlagi 
veljavnega pravnega naslova in katere lastnik je država ali lokalna 
skupnost, plača za njeno rabo povračilo. 

(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe 
naravne vrednote. 

(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja 
in merila za znižanje in oprostitev predpiše vlada. 

(4) Za naravne vrednote lokalnega pomena določi povračilo 
lokalna skupnost. 

149. člen 
(vstopnina) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki uredi naravno vrednoto za 
ogledovanje in obiskovanje, ima pravico zaračunavati vstopnino. 

(2) Višina vstopnine zajema praviloma povrnitev stroškov za 
ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje in jo na 
predlog osebe iz prvega odstavka tega člena potrdi minister. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka potrdi višino 
vstopnine za naravo vrednoto lokalnega pomena pristojni občinski 
organ. 

152. člen 
(nadzor carinskih organov) 

(1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in ukrepov v zvezi z 
uvozom, izvozom in tranzitom rastlin in živali ter drugega blaga 
na podlagi tega zakona naslednja pooblastila: 
1. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z 

določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
in njihovo izročitev zatočišču, 

2. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
in njihovo izročitev ali prodajo, 

3. odrediti zaseg drugega blaga, če se z njim ravna v nasprotju 
z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, obvestiti pristojnega inšpektorja in hraniti blago, 

4. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu 
s 161. členom tega zakona izreči mandatno kazen. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v 
primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

153. člen 
(ukrepi) 

(1) Inšpektor iz 151. člena tega zakona ima poleg pooblastil, ki jih 
ima po splošnih predpisih, če ugotovi, da so kršene določbe tega 
zakona ali določbe predpisov, izdanih na njegovi podlagi, še 
pooblastilo nadzirati izkoriščanje ali rabo naravnih vrednot in 
sestavin biotske raznovrstnosti glede njihove usklajenosti z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in 
pristojnosti: 
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske 

raznovrstnosti v prvotno stanje oziroma odrediti sanacijo na 
stroške povzročitelja; 

2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti, 
ki se izvaja v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi; 

3. odrediti odpravo škode in vrnitev v prejšnje stanje; 
4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek 

po tem zakonu; 
5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška 

po tem zakonu; 
6. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z 

določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
in njihovo izročitev zatočišču, če niso sposobne preživeti v 
naravi; 

7. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
in njihovo izročitev ali prodajo; 

8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. 

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor v primerih 
iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve. 

(3) Če inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzora po tem 
zakonu naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno 
pričakuje, lahko zahteva pomoč policije. 

156. člen 
(izvajalci neposrednega nadzora) 

(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo 
upravljavci zavarovanih območij. 

(2) Neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja 
zavod. 

(3) Upravljavci zavarovanih območij in zavod morajo zaradi 
zagotavljanja neposrednega nadzora skleniti delovno ali drugo 
ustrezno pogodbo s fizično osebo, ki je usposobljena za 
opravljanje neposrednega nadzora ali zaposlena pri osebi javnega 
prava, ki je ustanovljena z namenom varstva naravnih dobrin. 

(4) Usposobljenost iz prejšnjega odstavka se dokazuje s 
pooblastilom iz 157. člena tega zakona. 

158. člen 
(izvajanje mandatnih kazni) 

(1) Zadolžitev z bloki za kaznovanje storilcev prekrškov takoj na 
kraju samem in plačilnimi nalogi, ki jih imajo naravovarstveni 
nadzorniki, in razdolževanje z bloki ter izterjanimi sredstvi vodi 
inšpektorat, pristojen za ohranjanje narave. 
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(2) Obrazec blokov za izrekanje denarnih kazni in obrazec 
plačilnega naloga ter podrobnejša pravila poslovanja s finančnimi 
in drugimi sredstvi predpiše minister. 

160. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba: 
1. če iztrebi rastlinsko ali živalsko vrsto (prvi odstavek 14. člena); 
2. če zniža število rastlin ali živali posameznih populacij, zoža 

njihove habitate ali poslabša življenjske razmere do take mere, 
da postane vrsta ogrožena (drugi odstavek 14. člena); 

3. če namerno, brez opravičljivega razloga uniči ali poškoduje 
habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst (četrti odstavek 
14. člena); 

4. če posega v naravo v nasprotju s predpisanim načinom in 
pogoji (drugi odstavek 15. člena); 

5. če ne rabi rastlin ali živali v skladu s predpisanimi pogoji 
(drugi odstavek 16. člena); 

6. če rabi rastline ali živali, ki jih je prepovedano rabiti, ali jih rabi 
v nasprotju s predpisano omejitvijo rabe (tretji odstavek 16. 
člena); 

7. če naseli rastline ali živali tujerodnih vrst brez dovoljenja (drugi 
in tretji odstavek 17. člena); 

8. če goji živali domorodnih ali tujerodnih vrst brez dovoljenja 
(prvi odstavek 21. člena); 

9. če ravna v nasprotju z varstvenim režimom, ki ga za rastlinske 
ali živalske vrste, ki so varovane na podlagi ratificiranih 
mednarodnih pogodb, predpiše vlada (prvi odstavek 26. 
člena); 

10. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev 
ugodnega stanja vrste (tretji odstavek 26. člena); 

11. če ravna z biotehnološko spremenjenimi rastlinami ali živalmi 
v nasprotju z določbami tega zakona (27. člen); 

12. če upravlja gensko banko brez pooblastila ministra (tretji 
odstavek 29. člena); 

13. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja pri 
odvzemu biološkega materiala iz narave ali z biološkim 
materialom v genskih bankah (šesti odstavek 29. člena); 

14. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja pri 
odvzemu genskega materiala iz narave (četrti odstavek 30. 
člena); 

15. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja, 
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami za ohranitev 
ekološko pomembnih območij (peti odstavek 32. člena); 

16. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja, 
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami za ohranitev 
posebnih varstvenih območij (tretji odstavek 33. člena); 

17. če ravna z naravno vrednoto v nasprotju s predpisanimi 
varstvenimi ali razvojnimi usmeritvami (tretji odstavek 37. 
člena); 

18. če ravna z naravno vrednoto tako, da ogrozi njen obstoj 
(drugi odstavek 40. člena); 

19. če uredi naravno vrednoto za ogledovanje in obiskovanje 
brez dovoljenja (prvi odstavek 42. člena); 

20. če brez koncesije rabi naravno vrednoto (prvi odstavek 43. 
člena); 

21. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja, 
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami zavarovane 
naravne vrednote (drugi odstavek 49. člena); 

22. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja ali 
varstvenimi režimi začasno zavarovane naravne vrednote 
(tretji odstavek 50. člena); 

23. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja in 
varstvenimi režimi na zavarovanem območju (prvi odstavek 
53. člena); 

24. če izvaja posege in dejavnosti v nasprotju s predpisanimi 
pravili ravnanja ali z načrtom upravljanja (prvi odstavek 54. 
člena); 

25. če ravna z minerali ali fosili v nasprotju s predpisanimi pravili 
ravnanja (73. člen); 

26. če odvzame iz narave minerale ali fosile, ki so zavarovani, 
brez dovoljenja (drugi odstavek 75. člena); 

27. če brez dovoljenja odvzame iz narave minerale ali fosile 
zaradi dajanja v promet (tretji odstavek 76. člena); 

28. če uporablja pri odvzemu mineralov ali fosilov iz narave 
prepovedane načine ali sredstva (prvi odstavek 77. člena); 

29. če uporabi prepovedane načine ali sredstva v nasprotju z 
dovoljenjem (drugi odstavek 77. člena); 

30. če ne prijavi raziskovanja (prvi odstavek 78. člena); 
31. če raziskuje nahajališča mineralov in fosilov v nasprotju z 

dovoljenjem (tretji odstavek 78. člena); 
32. če ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom za 

ogrožene rastlinske ali živalske vrste (prvi odstavek 81. člena); 
33. če izvaja poseg v naravo brez predpisanega dovoljenja (tretji 

odstavek 104. Člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Policist lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda 
plačilni nalog za denarno kazen 50.000 tolarjev posamezniku, ki 
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 3. in 29. točke 
prvega odstavka tega člena. 

(6) Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali 
policist lahko -v okviru pristojnosti za nadzor tega zakona pred 
podajo predloga za uvedbo postopka o prekršku zasežejo 
predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek 
ali so nastali s prekrškom. 

(7) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo 
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljavcu 
zavarovanega območja. 

161. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 600.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba: 
1. če namerno, brez opravičljivega razloga ubije, poškoduje ali 

vznemiri rastline ali živali (tretji odstavek 14. člena); 
2. če ne obvesti ministrstva'o nameravani doselitvi rastlin ali 

živali tujerodnih vrst (drugi odstavek 18. člena); 
3. če doseli rastline ali živali tujerodnih vrst, ki jih je prepovedano 

doseliti (četrti odstavek 18. člena); 
4. če zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu v 

neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe (prvi 
odstavek 19. člena); 

5. če ne obvesti ministrstva o pridobitvi živali v predpisanem 
roku (drugi odstavek 19. člena); 

6. če zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih v ujetništvu z 
namenom prikazovanja javnosti brez dovoljenja (prvi 
dostavek 20. Člena); 
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7. če trgovec z živalmi ne zagotovi predpisanih bivalnih razmer 
in ustrezne oskrbe ali ne vodi predpisanih evidenc (prvi 
odstavek 23. člena); 

8. če ravna v nasprotju s pravili varstva rastlinskih in živalskih 
vrst, ki jih predpiše vlada (24. člen); 

9. če izvozi, uvozi ali poskuša uvoziti ali izvoziti rastline ali živali, 
njihove dele ali izdelke iz njih brez dovoljenja ministra (prvi 
odstavek 25. člena); 

10. če izvaja ali poskuša izvajati tranzit rastlin ali živali, njihovih 
delov ali izdelkov iz njih brez dovoljenja ministra, če je 
dovoljenje predpisano (prvi odstavek 25. člena); 

11. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev 
ugodnega stanja habitatnih tipov (četrti odstavek 31. člena); 

12. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev 
biotske raznovrstnosti (peti odstavek 35. člena); 

13. če ravna v nasprotju s predpisanimi načini in pogoji poseganja 
v naravo (drugi odstavek 36. člena); 

14. če ne prijavi najdbe minerala ali fosila (prvi odstavek 74. člena); 
15. če v zvezi z najdbo minerala ali fosila ne ravna na predpisan 

način (74. člen); 
16. če ne vodi predpisanih evidenc ali jih ne vodi na predpisan 

način (četrti in peti odstavek 76. člena); 
17. če oseba, ki je raziskovala, ne izroči zahtevane dokumentacije 

po končanem raziskovanju (peti odstavek 78. člena); 
18. če izvozi ali poskuša izvoziti mineral ali fosil brez dovoljenja 

ministra (prvi odstavek 79. člen); 
19. če izvozi ali poskuša izvoziti mineral ali fosil, ki ga je 

prepovedano izvoziti (drugi odstavek 79. člena); 
20. če ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom za 

varstvo izjemnega osebka, populacije ali njihovega habitata 
(82. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 4.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 40.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo od 20.000 do 140.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Pristojni inšpektor ali naravovarstveni nadzornik lahko takoj 
na kraju samem izreče, izterja ali izda plačilni nalog za denarno 
kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki ga zaloti pri dejanju samem, 
zaradi prekrška iz 1., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega 
člena. 

(6) Policist lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda 
plačilni nalog za denarno kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki 
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena. 

(7) Carinik lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda 
plačilni nalog za denarno kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki 
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 9., 10., 18. in 19. 
točke prvega odstavka tega člena. 

(8) Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali 
policist lahko v okviru pristojnosti za nadzor tega zakona pred 
podajo predloga za uvedbo postopka o prekršku zasežejo 
predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek 
ali so nastali s prekrškom. 

(9) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo 
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljavcu 
zavarovanega območja. 
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i IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VOLITVAH 

POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT 

IZ REPUBLIKE SLOVENIJE Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZVPEP) 

- druga obravnava - EPA 519 - III 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 004-1/2-13/1 
Ljubljana, 2.10.2002 EPA 519-111 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 
k Predlogu zakona ovolitvah poslancev v Evropski parlament iz 

Republike Slovenije (ZVPEP) 
- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notrano politiko je na 25. redni seji, 
dne 2.10.2002 obravnaval Predlog zakona o volitvah poslancev v Evropski 
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parlament iz Republike Slovenije (ZVPEP), ki ga je v drugo obravnavo predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Komisije 
Državnega zbora za evropske zadeve ter mnenjem Komisije Državnega sveta za 
politični sistem in amandmaji Poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k 
naslovu, k 3., 12. in 25. členu predloga zakona. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudaril, da sta predlog zakona 
že obravnavali Komisija Državnega zbora za evropske zadeve kot zainteresirano 
delovno telo ter Komisija Državnega sveta za politični sistem, ki sta ga tudi podprli. 
Predstavnik predlagatelja se je tudi strinjal in podprl amandmaje poslanskih skupin 
LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k naslovu ter k 3,, 12. in 25. členu predloga zakona. 

Odbor je nato prešel na razpravo in glasovanje o vloženih amandmajih poslanskih 
skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k naslovu ter k 3., 12. in 25. členu predloga 
zakona in jih sprejel. 

* # # 

Odbor je po končani razpravi in glasovanju o amandmajih sprejel vse člene predloga 
zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Marko Diaci. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Nataša Sotelšek l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE 
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT - druga obravnava 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) iz Republike Slovenije 
v evropskem parlamentu se volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne 
pravice s tajnim glasovanjem za dobo petih let. 

2. člen 
Poslanec v evropskem parlamentu (v nadaljnjem besedilu: poslanec) ne more biti 
poslanec v državnem zboru in ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni 
skupnosti. Poslanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne sme 
opravljati poslanec v državnem zboru. 

3. člen 

Volitve poslancev Iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljnjem 
besedilu: volitve) razpiše predsednik republike. Za dan glasovanja se določi 
nedelja ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ 
Evropske unije. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred dnevom 
glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do dneva glasovanja mora preteči 
najmanj šestdeset dni. 

Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan razpisa volitev, začnejo 
teči roki za volilna opravila. 

4. člen 

Volitve vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni 
zbor. 

5. člen 

Za odločanje o zakonitosti aktov volilnih organov pri volitvah poslancev v evropski 
parlament v upravnem sporu je pristojno Vrhovno sodišče. 
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6. člen 

Sredstva za volitve v evropski parlament se zagotavljajo v državnem proračunu. 

7. člen 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volitvah v državni zbor. 

8. člen 

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) , ki veljajo za 
volilno kampanjo za volitve v državni zbor. 

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se ne uporabljata določbi 
četrtega in petega odstavka 2. člena zakona o volilni kampanji. 

9. člen 

Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede 
nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete ter 
glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca ter glede pravice poslanca po 
prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih in določbe 
drugih zakonov, ki veljajo za poslance državnega zbora. 

Glede omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na funkcijo poslanca, se smiselno 
uporabljajo ustrezne določbe zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo. 

II. VOLILNA PRAVICA 

10. člen 

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu ima državljanka 
oziroma državljan (v nadaljnjem besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki ima 
pravico voliti in biti izvoljen za poslanca državnega zbora. 

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu ima pod pogoji iz 
prvega odstavka tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da mu ni bila odvzeta volilna 
pravica in pod pogojem, da je vpisan v evidenco volilne pravice. 

Volivka oziroma volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec) lahko na istih volitvah v 
evropski parlament glasuje samo enkrat in kandidira samo na eni kandidatni listi. 

Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in 
uresničuje volilno pravico za volitve poslancev evropskega parlamenta v drugi 
državi, ne more uresničevati volilne pravice za volitve poslancev evropskega 
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parlamenta iz Slovenije. 

Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov ureja zakon. 

III. VOLILNI SISTEM 
I 1 

11. člen 

Poslanci se volijo po proporcionalnem načelu. 

Glasuje se o listah kandidatk oziroma kandidatov (v nadaljnjem besedilu: 
kandidatov). 

Območje Republike Slovenije je ena volilna enota. 

12. člen 

Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na 
glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi 
kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas). 

13. člen 

Delitev poslanskih mest med liste kandidatov se opravi na ravni vse države. 

Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki 
se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od 
ena do števila poslancev, ki se volijo (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je 
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje Število preferenčnih glasov. Preferenčni 
glasovi za posamezne kandidate se upoštevajo, če število preferenčnih glasov 
posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, 
oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi, če po tem pravilu ni 
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so 
na preostala poslanska mesta na tej listi izvoljeni kandidati po vrstnem redu 
kandidatov na listi kandidatov. 

IV. KANDIDIRANJE 

14. člen 

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na listi 
kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Republike 
Slovenije. 

15. člen 
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Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenim z njihovimi pravili. Lista 
kandidatov se določi s tajnim glasovanjem. 

t. 

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih 
poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. 

Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s 
podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev. 

16. člen 

Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s podpisi najmanj tri tisoč 
volivcev. 

17. člen 

Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov. 

18. člen 

Lista kandidatov se vloži pri republiški volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred 
dnevom glasovanja. 

če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan 
države članice Evropske unije, mora biti listi priložena tudi izjava kandidata, v kateri 
je navedeno njegovo državljanstvo in naslov njegovega stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidira na volitvah v evropski parlament v 
nobeni drugi članici Evropske unije. 

Republiška volilna komisija obvesti druge države članice Evropske unije o tem, 
kateri njihovi državljani kandidirajo na volitvah v evropski parlament. 

V. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV 

19. člen 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

20. člen, 

Glasovnica vsebuje: 
- oznako volilne enote, 
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- navodilo o načinu glasovanja, 
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list 

kandidatov, pri vsaki listi pa tudi zaporedne številke ter imena in priimke 
kandidatov, 

Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero 
glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, obkroži 
zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje preferenčni glas. 

21. člen 

Izid volitev na volišču ugotavlja volilni odbor. 

Ugotavljanje volilnega izida se začne po tem, ko se zaprejo vsa volišča v vseh 
državah članicah Evropske Unije. 

22. člen 

Republiška volilna komisija ugotovi, koliko glasov je dobila posamezna lista 
kandidatov, koliko poslanskih mest je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s 
posameznih list so izvoljeni. 

23. člen 

Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi državnega zbora je v skladu z 
zakonom mogoča pritožba na ustavno sodišče. 

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika evropskega parlamenta o izidu 
volitev v evropski parlament. 

24. člen 

Predsednik državnega zbora o prenehanju mandata poslanca in o tem, kdo je 
izvoljen za poslanca namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, obvesti 
predsednika evropskega parlamenta. 

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

25. člen 

Člen se črta. 

26. člen 
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Ta zakon se začne uporabljati, ko Republika Slovenija pridobi pravico voliti poslance 
v evropski parlament. 

27. člen 

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

PROUČITVE VARIANT 

VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV 

DRAVE OD VURBERKA DO ZGORNJEGA 

DUPLEKA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 352-14/2002-1 
Ljubljana, 24.09.2002 

Vlada Republike Slovenije se je na 164. dopisni seji dne 
24.9.2002 seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT VODNOGO- 
SPODARSKIH UREDITEV DRAVE OD VURBERKA DO 
ZGORNJEGA DUPLEKA, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi 45.a v povezavi 
s 45.j členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,37/85,29/86 in 43/89, Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je najustreznejša 
varianta vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka do 
Zgornjega Dupleka varianta 1B. Za predlagano varianto se 

izdela osnutek lokacijskega načrta, v sklopu izdelave strokovnih 
podlag pa se rešitve optimizirajo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
Valentina Lavrenčič, direktorica Urada Republike Slovenije 
za prostorsko planiranje, 

- Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo, 
Gabrijela Grčar, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Številka: 352-27-5/00 
Datum: 06.09.2002 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV DRAVE 

OD VURBERKA DO ZGORNJEGA DUPLEKA 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju: zakon, v prvem odstavku 
45.a člena v povezavi z 45.j členom določa, da se priprava 
lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in 
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje 
spadajo vodnogospodarski objekti državnega pomena, v drugem 
odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega 
odstavka minister, pristojen za prostor, določi program priprave 
lokacijskega načrta, v katerem, skladno s četrto alineo drugega 
odstavka 45.a člena tudi določi, da mora izdelovalec lokacijskega 
načrta izdelati in proučiti variante vodnogospodarskih ureditev, 
Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v predhodno 
obravnavo. 

Direktor Uprave Republike Slovenije za varstvo narave (danes 
Agencije Republike Slovenije za okolje) je, dne 16.07.1999, podal 
utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta 
za ureditev Drave od Sp. Dupleka do jezu v Melju, - v nadaljevanju: 
predlog ARSO. Pri pripravi potrebne dokumentacije se je pokazalo, 
da je ustrezneje razdeliti pripravo lokacijskega načrta na dva 
dela, zato je direktor ARSO, dne 09.03.2000, podal predlog za 
dopolnitev pobude za izdelavo lokacijskega načrta za ureditev 
reke Drave, v katerem se območje obdelave razdeli ter izdelata 
dva lokacijska načrta in sicer: ureditev Drave na območju občine 
Duplek na odsek od Vurberka do Zgornjega Dupleka in ureditev 
Drave na območju Mestne občine Maribor na odseku od Dogoš 
do jezu v Melju. Na podlagi predloga ARSO je minister za okolje, 
prostor in energijo dne 20.04.2000 določil program priprave 
lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od 
Vurberka do Zgornjega Dupleka (na območju Občine Duplek) - v 
nadaljevanju: program priprave. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA 
NAČRTA 

2.1. Uvod 

Glavna značilnost reke Drave je veriga hidroelektrarn med 
Dravogradom in Ormožem, ki so do Maribora pretočnega tipa, 
zato sta naravna struga in pretočni režim prilagojena predvsem 

energetski izrabi. Po zgraditvi in zagonu HE Zlatoličje (v letu 1968) 
večji del leta pretežni del rečnega pretoka odteka po umetnem 
kanalu na elektrarno, po strugi Drave pa le ekološko sprejemljiv 
pretok. Ob visokih vodah pa teče preko jezu v Melju pretežni del 
pretoka po osnovni strugi. Zaradi razmer v tako urejeni in 
vzdrževani strugi prihaja do konsolidacije prodišč in njihovega 
zaraščanja, kar zaradi zožitve korita zmanjšuje pretočno 
sposobnost struge ter ogroža naselja in infrastrukturo v 
poplavnem prostoru. 

Rezultati hidrološke študije izkazujejo bistveno povišanje konic 
visokih vod; na nujnost vodnogospodarskih ukrepov oz. posegov 
je opozorila tudi zadnja poplava v oktobru leta 1998, ki je imela 
velikostni razred 10-letne visoke vode. 

Osnovni namen vodnogospodarskih ureditev, ob upoštevanju 
sonaravnega urejanja reke Drave, je vzpostavitev 
uravnoteženega odtočnega režima ter s tem povezani ukrepi in 
ureditve zaradi obrambe pred škodljivim delovanjem Drave. 

2.2. Opredelitev naloge 

Obravnavano območje predstavlja obvodni prostor reke Drave, 
na njenem levem bregu, od naselja Vurberk na dolvodni strani in 
naselja Zgornji Duplek gorvodno. 

Pri Mariboru reka Drava zapusti ozke alpske doline in v 
ravninskem subpanonskem območju oblikuje značilno območje 
prelaganja s številnimi prodišči, mrtvimi rokavi ter poplavno loko. 
Večino prostora zavzemajo kmetijske površine. Intenzivna raba 
prostora ali pa opuščanje rabe zmeraj bolj nadomeščata 
ekstenzivno rabo travišč in košenih poplavnih gozdov. Pozidane 
površine tvorijo naselja Zgornji in Spodnji Duplek, Dvorjane in 
Vurberk na levem bregu ter del naselja Miklavž, Rošnja in Starše 
na desnem bregu Drave. Osrednji prostor na levem bregu, južno 
od naselja Zg. Duplek zavzema velika gramoznica, ki trenutno še 
obratuje, predvideno pa je njeno zaprtje oziroma sprememba 
namembnosti. 

Na podlagi idejne zasnove Protipoplavna ureditev Drave na odseku 
Malečnik - Dvorjane (Drava VGP Ptuj, julij 1999) je v marcu 2000 
podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.d. izdelalo idejni projekt 
variant vodnogospodarskih ureditev z naslovom Protipoplavni in 
protierozijski ukrepi na območju Malečnika in Dupleka (VGB 
Maribor d.d., št. 2260/00, marec 2000). 
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Pred začetkom izdelave primerjalne študija je na pobudo 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo (MOP) - Agencija RS za 
okolje (ARSO) na usklajevalnih sestankih prišlo do selekcij^ 
(uskladitve) predlaganih variant. Zaradi podvajanja nekaterih vari- 
ant, na osnovi opredeljenih splošnih vodnogospodarskih ciljev 
oz. kriterijev, predvsem pa zaradi novih dognanj investitorja in 
projektanta je MOP - ARSO predlagal, da se v primerjalni študiji 
obravnavata varianti visokovodnega nasipa, ki še zagotavljata 
ustrezno poplavno varnost naselja Duplek in sosednih naselij in 
sicer varianta 1B in varianta 2B. 

Varianta 1B 

poteka po levem bregu reke Drave (Pr.30 - Pr.45) med Duplekom 
in naseljem Vumpah, na povprečni oddaljenosti ca. 600 m od 
struge, približno po robu poplavnega območja pri Q5 oz. sledi 
višjeležečemu terenu. Širina krone nasipa znaša 3.5 m, z nakloni 
brežin 1:3 in varnostnim nadvišanjem 1 m nad koto gladine pri 
Q100. Dolžina trase je 5520 m z višino nasipa od 1.8 do 4.8 m. 
Povprečna višina nasipa je ca. 2.5 m. Na gorvodnem delu se 
nasip priključi na visok teren oz. cesto, na dolvodnem delu pa se 
prosto vključi v teren. Varianta 1B zahteva ureditev oz. podaljšanje 
Mlinskega potoka na razdalji 1560 m, z normalnim profilom širine 
dna 2 m in naklonom brežin 1:2. Padec nivelete dna je 1 promil. 

Varianta 2B 

je trasno identična varianti 1B, razen na delu ob gramoznici v 
Dupleku, kjer poteka južno od le-te. Širina krone nasipa znaša 
3.5 m, z nakloni brežin 1:3 in varnostnim nadvišanjem 1 m nad 
koto gladine pri Q100. Dolžina trase je 5570 m z višino nasipa od 
1.8 do 4.8 m. Povprečna višina nasipa je ca. 2.5 m. Na gorvodnem 
delu se nasip priključi na visok teren oz. cesto, na dolvodnem 
delu pa se prosto vključi v teren. 

Obe varianti zagotavljata stoletno poplavno varnost naselju 
Duplek in večjemu delu naselja Johe, ter dvajsetletno poplavno 
varnost naselju Dvorjane. 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih 
planskih aktov 

\ 
Proučevane variantne rešitve so skladne z republiškimi 
prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
72/95 in 11/99). ^ 

Proučevane variante potekajo po prostoru občine Duplek in občine 
Starše. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu spremembe 
in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih občinskih planskih 
aktov: 

Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Maribor 
za obdobje 1986 - 2000, za območje občine Duplek, 
dopolnjene leta 2000 (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/00); 
Prostorske sestavine Družbenega plana mesta Maribor za 
obdobje 1986 - 1990, za območje občine Duplek, dopolnjene 
leta 2000 (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/00); 
Prostorske sestavine Dolgoročnega in Srednjeročnega plana 
občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/96); 

2.4. Izdelava primerjave variant vodnogospodarskih 
ureditev 

Variante vodnogospodarskih ureditev so bile na podlagi izdelanih 
idejnih rešitev v merilu 1:5000 vrednotene v elaboratu: "Primerjalna 

študija variant vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka 
do Zgornjega Dupleka" (RC Planiranje, d.o.o., Celje, št. projekta 
434/00 - B, januar 2002) - v nadaljevanju primerjalna študija. 

Variantne rešitve so bile proučene v skladu s projektno nalogo 
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila 
0 vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih 
sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na 
podlagi kartografske dokumentacije v merilih 1:25000 in 1:10000. 
Grafični prikazi kot sestavni del primerjalne študije so izdelani v 
meriu 1:10000. 

Variante so bile vrednotene in medsebojno primerjane vzporedno 
iz petih vidikov: 

vplivi na urbani razvoj - poselitev, 
- hidro-tehnični vidik, 

vplivi na okolje, 
ekonomski vidik, 
družbena sprejemljivost. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile za proučitev variant pridobljene 
smernice s strani ministrstev, pristojnih za zavarovana območja. 
V fazo proučevanja variant sta bili vključeni tudi lokalni skupnosti: 
občina Duplek in občina Starše. 

Primerjalne analize variant po posameznih vidikih so zasnovane 
kot samostojne naloge v katerih so določena, izhodišča 
vrednotenja, definirani so relevantni kriteriji vrednotenja oz. 
opredeljeni okoljski sklopi za primerjalno vrednotenje, predstavljeni 
so metodologija in načini vrednotenja. 

Z vidika lastnosti variante oziroma njenega vpliva na regionalni in 
urbani razvoj, kamor vključujemo tudi vplive na poselitev, turistični 
razvoj in vplive na prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo, je varianta 2B razvrščena kot zelo primerna, saj 
omogoča neoviran razvoj športno rekreacijskega območja na 
lokaciji obstoječe gramoznice. Varianta 1B je z vidika vpliva na 
regionalni in urbani razvoj ocenjena kot primerna, saj pogojno 
omogoča razvoj športno rekreacijskega območja na lokaciji 
obstoječe gramoznice. 

Z vidika hidrotehničnih lastnosti so razlike majhne, kot zelo 
primerna pa je ocenjena varianta 1B. Varianta 2B je razvrščena 
nižje zaradi zajeznega učinka gorvodno. 

Z vidika vplivov na okolje sta obe varianti razvrščeni kot manj 
primerni. Varianta 1B ima večje vplive na relief, površinske vode 
in kmetijstvo, varianta 2B pa poleg tega še na biosfero in naravno 
dediščino. Vpliv na slednji prostorski sestavini je zaradi varovanja 
območja gramoznice pred poplavami. Občasne poplave tega 
območja ugodno vplivajo na biosfero tega območja, kar je z 
naravovarstvenega vidika pozitivno. Zato dajemo prednost varianti 
1 B. 

Z ekonomskega vidika sta obe varianti ocenjeni kot zelo primerni, 
saj so razlike v investicijskih vrednostih med njima minimalne 
(varianta 1B - cca. 449 mio SIT), varianta 2B - cca. 456 mio SIT). 
Ker je varianta 1B za cca. 2% cenejša od variante 2B, ji dajemo 
prednost. 

Z vidika družbene sprejemljivosti je varianta 2B je sicer bolj 
primerna, omogoča razvoj športno turističnega območja ob 
obstoječi gramoznici, negativno pa vpliva na ostale prostorske 
sestavine, predvsem biosfero ter ima slabše hidrotehnične 
lastnosti. Varianta 1B s predlagano optimizacijo na delu trase nasipa 
med gramoznico in naseljem ter z ustrezno zasnovo prav tako 
omogoča razvoj športno turističnega območja, s čimer soglaša 
tudi lokalna skupnost. 
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Kot celostno najprimernejša varianta se je izkazala varianta 1B. 

2.5. Postopek usklajevanja glede predloga 
najustreznejše vodnogospodarske ureditve 

Primerjalna študija je bila posredovana: 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo; 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Agenciji RS za okolje: 

Sektorju za gospodarjenje z vodami, 
- Sektorju za varstvo okolja, 

Sektorju za varstvo narave; 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino; 
Ministrstvu za promet in zveze, Direkciji RS za ceste; 
Občini Duplek; 
Občini Starše; 

z namenom,-da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki 
in občini posredujejo strokovna mnenja glede metodološke 
ustreznosti primerjalne študije, predlaganih izhodišč za izbor ter 
glede predloga najustreznejše vodnogospodarske ureditve. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 
Ministrstvo za okolje, prostor In energijo izbrano varianto 1B 
potrjujejo kot najugodnejšo. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija RS za okolje: 
Sektor za gospodarjenje z vodami: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za 
okolje, Sektor za gospodarjenje z vodami ugotavlja, da se s 
predlagano varianto 1B strinjajo. 
Sektor za varstvo okolja: 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za 
okolje, Sektor za varstvo okolja ugotavlja, da so v primerjalni 
študiji z vidika varstva okolja določeni in ovrednoteni vsi 
pričakovani vplivi na vse sestavine okolja, ki se pojavljajo na 
vplivnem območju posega ter vse pričakovane obremenitve, 
ki bi jih načrtovani poseg lahko povzročil v okolju. Zato se z 
zaključki primerjalne študije ter s predlaganimi usmeritvami 
za nadaljnje delo strinjajo in s tem v zvezi nimajo posebnih 
pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev. 
Sektor za varstvo narave: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za 
okolje, Sektor za varstvo narave ugotavlja, da je z 
naravovarstvenega vidika varianta 1B bolj primerna kot 
varianta 2B, zato se z zaključkom študije, ki varianto 1B 
predlaga za nadaljnjo obravnavo, strinjajo. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino meni, da 
študija upošteva usmeritve in smernice, zato se strinjajo z ocenami 
primernosti variant in končno razvrstitvijo variant (1B). 

Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste: 
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste ugotavlja, 
da visokovodni nasip varuje državno cesto R3-709/8614 pred 
visokimi vodami, zato Direkcija RS za ceste nima dodatnih zahtev. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k posredovani 
primerjalni študiji variant in predlogu najustreznejše variante 
vodnogospodarskih ureditev ni posredovalo stališča. 

Občina Duplek: 
Občina Duplek se strinja s potekom nasipa po predlagani varianti 
1B pod naslednjima pogojema: 
- na območju gramoznice naj se namesto običajnega 

visokovodnega nasipa predvidi dvig terena v ravni plato, ki 
bo služil za postavitev objektov v športno rekreacijske in 
turistične namene, 

v postopek lokacijskega načrta in spremembo planskih aktov 
zaradi visokovodnega nasipa naj se vključijo zemljišča, na 
katerih so predvideni objekti namenjeni rekreaciji in turizmu. 

Občina Starše: 
Občina Starše je podala stališče, da se do različnih variant 
vodnogospodarskih ureditev Drave ne bo opredeljevala. 

2.6. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega 
načrta 

Pri nadaljnjih postopkih izdelave projektne dokumentacije oz. pri 
podrobnejšem načrtovanju vodnogospodarskih ukrepov je treba 
upoštevati naslednje: 

visokovodni nasip na območju med gramoznico in naseljem 
naj se oblikuje tako, da bo omogočena ureditev športno 
rekreacijskega območja, skladno z »Zasnovo ureditve 
visokovodnega nasipa in ŠRC ob gramoznici Duplek« (RC 
Planiranje, julij 2002); 
visokovodni nasip naj se čimbolj zlije z okolico tako, da bo 
deloval kot del naravnega okolja, 
brežine nasipa naj bodo (tam, kjer je to mogoče) čim blažje 
(položne), 

- prehodi preko nasipa naj bodo položni, ne pravokotno na 
nasip, temveč poševno, 

- krona nasipa naj bo, kjer je to možno, rahlo valovita, ne ravna, * 
na mestih, kjer je brežina nasipa strma, je to potrebno omiliti 
z ustrezno ozelenitvijo, ki jo je treba prilagajati obstoječemu 
krajinskemu vzorcu, 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V 
ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se predlagana 
varianta 1B vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka do 
Zg. Dupleka uvršča v skupino b., torej ne predstavlja sprememb 
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike 
Slovenije, predstavlja pa spremembo in dopolnitev prostorskih 
sestavin planskih aktov Občin Duplek in Starše. 

Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno ob 
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. 
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, 
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da 
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih 
prilog. 

Gradivo za obravnavo obsega: 
Primerjalna študija variant vodnogospodarskih ureditev Drave 
od Vurberka do Zgornjega Dupleka - (RC Planiranje, d.o.o., 
Celje, št. 434/00 - B, januar 2002); 
Povzetek primerjalne študije variant vodnogospodarskih 
ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka - (RC 
Planiranje, d.o.o., Celje, št. 434/00-C, avgust 2002); 
Skladnost variant vodnogospodarskih ureditev Drave od 
Vurberka do Zgornjega Dupleka z veljavno prostorsko 
dokumentacijo (RC Planiranje, d.o.o., Celje, št. 434/00 - A, 
oktober 2000); 
Informacijsko gradivo (A3 format) - Primerjalna študija vari- 
ant vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka do 
Zgornjega Dupleka (RC Planiranje, d.o.o., Celje, februar 
2002); 

mag. Suzana Zupane Hrastar Valentina LAVRENČIČ 
pomočnica direktorja DIREKTORICA 
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PRIMERJALNA ŠTUDIJA VARIANT VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV DRAVE 
OD VURBERKA DO ZGORNJEGA DUPLEKA 

Spoštovani 

Predstavljamo vam rezultate primerjalne študije, ki obravnava vodnogospodarske ureditve Drave od 
Vurberka do Zg. Dupleka. Osnovni cilj vodnogospodarskih ureditev Drave je zagotavljanje in 
izboljšanje poplavne varnosti urbanih območij In Infrastrukturnlh objektov, stabilizacija vodnega 
režima in zagotavljanje kakovosti vodnega prostora in sonaravnega razvoja. 

Glavni cilj primerjalne študije je podrobna analiza predlaganih variant, ki omogoča vrednotenje in 
primerjavo variant ter predlog optimalne variante. Kot optimalna je opredeljena varianta, ki 
zagotavlja vse zastavljene cilje, krepi regionalni in urbani razvoj, v najmanjši meri prizadene okolje 
ter je izvedljiva za družbeno sprejemljive stroške. 

Namen predstavitve študije lokalni skupnosti, tangirani s predlaganimi variantami je vzpostavitev 
stikov s prizadetimi, pridobiti dodatne podatke o prostoru, zaznati splošno razpoloženje do projekta, 
predvsem pa že v zgodnji fazi seznaniti prebivalce z načrtovanimi posegi v njihovem neposrednem 
okolju. 

Predlog, ki vam ga predstavljamo je osnovan na strokovnem mnenju, ki ga s to zgoščeno 
predstavitvijo izročamo v javno presojo in oceno. Ob tem vam sporočamo, da je gradivo, iz katerega 
je razviden celovit postopek primerjave variant, na vpogled na občini Duplek in Ministrstvu za okolje 
in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje. 

Valentina Lavrenčič, univ.dipl.inž.arh. 
Direktorica Urada RS za prostorsko planiranje 

I 
Obravnavane variante 

Na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, ki so temeljile na preučevanju značilnosti vodnega 
režima reke Drave na celotnem povodju, sta bili v primeijalno Studijo vključeni dve varianti 
visokovodnega nasipa - varianta 1B in varianta 2B. Obe varianti visokovodnega nasipa potekata po 
levem bregu reke Drave med Duplekom in naseljem Vumpah. 

Varianti sta trasno identični, razen na delu ob gramoznici v Dupleku, kjer varianta 1B poteka severno 
od gramoznice, varianta 2B pa južno od gramoznice. 

Varianta IB zagotavlja stoletno poplavno varnost naselju Duplek in večjemu delu naselja Johe, ter 
dvajsetletno poplavno varnost naselju Dvoijane. Dolžina predvidenega nasipa po varianti je SS20m. 

Varianta 2B zagotavlja stoletno poplavno varnost naselju Duplek in večjemu delu naselja Johe, ter 
dvajsetletno poplavno varnost naselju Dvoijane. Dolžina trase je 5570 m. 

Vsebina naloge in metoda dela 

Opredelitev predloga najustreznejše variante poteka po v naprej določenem postopku, ki načeloma 
obsega tri delovne korake: analizo, vrednotenje in predlog z optimizacijo predloga. Struktura vsebine 
je deloma določena v projektni nalogi naročnika, deloma pa prilagojena značilnostim prostora in 
pričakovani problematiki na obravnavanem odseku. Primeijalna Študija variant predstavlja rezultate 
dela v enakovredno obravnavanih vsebinskih sklopih: vplivi na regionalni in urbani razvoj, 
hidrotehnični kriteriji, vplivi na okolje, ekonomski kriteriji in družbena sprejemljivost Ti sklopi so 
razčlenjeni na vidike primerjave, ki so bili v pripravljalni fazi dela opredeljeni kot potrebni in 
smiselni. Pri tem ne gre izključno za primeijavo na podlagi posameznih vidikov, temveč so 
upoStevane tudi interakcije in kompleksne posledice posega, obstoječih in okoljskih prvin in razvoja v 
prostoru. 
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Ugotovitve primerjalne študije 

Delovna skupina strokovnjakov, ki je sodelovala pri izdelavi primerjalne študije, je obravnavala 
zbrano gradivo po opisanem postopku s pomočjo idejnih rešitev v merilu 1:5000, terenskih ogledov, 
poznavanju terena, aeroposnetkov in poznavanja načrtovanja tovrstnih posegov. Varianti sta si plede. 
hidrotehničnih lastnosti, glede stroškov izgradnje, glede vplivov na sestavine okolja in. gicue na 
možnosti prostorskega razvoja podobni. Ugotovljene razlike (vplivi) so pri večini obravnavanih 
sklopov majhne. Ocenjeno je, da obe predvideni varianti zagotavljata ustrezno poplavno varnost, da ne 
bosta imeli neobvladljivih vplivov na sestavine okolja ter da z vidika ekonomskih kriterijev primerjave 
med njima ni razlike. Med negativne vplive, ki izstopajo oziroma ugotovljenimi večjimi razlikami, 
med posameznimi variantami se lahko izpostavi naslednje: 

- slabše hidrotehnične lastnosti variante 2B 
- vplive na živalstvo, rastlinstvo in biotope pri varianti 2B in 
- vplive na potencialno razvojno območje gramoznice Duplek pri varianti 1B 

Med pozitivnimi značilnostmi pa izpostavljamo: 

- možnost za urbani razvoj zaradi povečane poplavne varnosti pri obeh variantah 
- sonaraven razvoj območja med reko Dravo in načrtovanim nasipom pri varianti ) B 

Tabela: Ocene posameznih vplivov in razvrstitev variant so prikazane v tabeli: 

Legenda: 

0 varianta je najprimernejša, vpliva ni 
1 varianta je bolj primerna (zelo sprejemljiva), vpliv je zanemarljiv 
2 varianta je primerna (sprejemljiva), vpliv je zmeren 
3 varianta je manj primerna (še sprejemljiva), vpliv je hud 
4 varianta je najmanj primerna (manj sprejemljiva), vpliv je zelo hud 
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Oblikovanje predloga najustreznejše variante 

Z vidika lastnosti variante oziroma njenega vpliva na regionalni in urbani razvoj, kamor vključujemo 
tudi vplive na poselitev, turistični razvoj in vplive na prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo, je varianta 2B razvrščena kot »bolj primerna«, saj omogoča neoviran razvoj športno 
rekreacijskega območja na lokaciji gramoznice Zg. Duplek, kar je opredeljeno tudi v planskih 
dokumentih Občine Duplek. Varianta 1B je z vidika vpliva na regionalni in urbani razvoj ocenjena kot 
primerna, saj pogojno omogoča razvoj športno rekreacijskega območja na lokaciji gramoznice. 

Z vidika hidrotehničnih lastnosti so razlike majhne, kot »zelo primerna« pa je ocenjena varianta 1B. 
Varianta 2B je razvrščena nižje (vendar še vedno kot »primerna«) zaradi zajeznega učinka gorvodno. 

Z vidika vplivov na okolje sta varianti razvrščeni kot manj primerna oz. najmanj primerna. Varianta 
1B ima večje vplive na relief, na površinske vode in kmetijstvo, varianta 2B pa poleg teh Še na 
biosfero in naravno dediščino. Vpliv na slednji prostorski sestavini je zaradi »varovanja« območja 
gramoznice Zg. Duplek pred poplavami. Občasne poplave tega območja namreč ugodno vplivajo na 
biosfero tega območja, kar je z naravovarstvenega vidika pozitivno. Zato ima prednosti varianta 1B. 

Z ekonomskega vidika je varianta 1B ocenjena kot »bolj primerna«, varianta 2B pa kot »primerna«. 
Razlike v stroških med njima so minimalne (varianta 1B - cca 449 mio SIT, varianta 2B - cca 4!>6 
mio SIT). Ker je varianta 1B za cca 2% cenejša od variante 2B, ima prednost. 

Na podlagi navedenega je možno zaključiti, da je med predlaganima variantama ustreznejša varianta 
1B. ki najbolj optimalno rešuje različne interese v prostoru. 

Opis predlagane variante 

Varianta 1B poteka po levem bregu reke Drave (Pr.30-Pr.4S) med Dupiekom in naseljem Vumpah, na 
povprečni oddaljenosti ca. 600 m od struge, približno po robu poplavnega območja pri Q5 oz. sledi 
višje ležečemu terenu. Širina krone nasipa znaša 3.5 m, z nakloni brežin 1:3 in varnostnim 
nadvišanjem lm nad koto gladine pri Q100. Dolžina trase je 5520 m z višino nasipa od 1.8 do 4.8 m. 
Povprečna višina nasipa je ca. 2.5 m. Na gorvodnem delu se nasip priključi na visok teren oz. cesto, na 
dolvodnem delu pa se prosto vključi v teren. Varianta 1B zahteva ureditev oz. podaljšanje Mlinskega 
potoka na razdalji 1560 m, z normalnim profilom širine dna 2 m in naklonom brežin 1:2. Padec 
nivelete dna je 1 promil. 

Varianta 1B zagotavlja stoletno poplavno varnost naselju Duplek in večjemu delu naselja Johe ter 
dvajsetletno poplavno varnost naselju Dvorjane. 

Investicijska vrednost posega znaša 449.044.000 SIT. 

Predlog za optimizacijo 

Zaradi ugotovljenih pričakovanih vplivov na posamezne prostorske sestavine je treba predlagano 
varianto v nadaljevanju še optimizirati v smislu zmanjšanja ali odpravljanja ugotovljenih vplivov na 
sestavine okolja. 

Na osnovi strokovnih ugotovitev, mnenj recenzentov, stališč pristojnih ministrstev oziroma njihovih 
strokovnih služb ter pridobljenih pogojih in strokovnih podlagah, bodo pri pripravi idejnega projekta 
in osnutka lokacijskega načrta upoštevani naslednji ukrepi za optimiziranje variante: 

- visokovodni nasip naj se čimbolj zlije z okolico tako, da bo deloval kot del naravnega okolja, 
- brežine nasipa imajo povsod kjer je mogoče blag naklon, 
- prehodi preko nasipa so položni in postavljeni nanj poševno; v primeru pravokotnega prehoda naj 

bodo nasipi poti položni, 
- krona nasipa bo, kjer je to možno, rahlo valovita, ne ravna, 
- ' na mestih, kjer je brežina nasipa strma, se izvede ustrezna ozelenitev, ki se prilagaja obstoječemu 

krajinskemu vzorcu. 

Z upoštevanjem predlogov za korekcijo lokacije in oblikovanja protipolavnega nasipa ter z uporabo 
drugih omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov na sestavine naravnega in bivalnega okolja je 
ocenjeno, da bo imel pos«g le neznatne vplive na okolje ali pa negativnih vplivov sploh ne bo. 
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Slika:Prikaz obravnavanih variant vodnogospodarskih ureditev Drave od Vurberka do Zg. Dupleka 

Gradivo pripravila: Ministrstvo za okolje in prostor. Urad RS za prostorsko planiranje in 
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje 
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