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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 

MATIČNEM REGISTRU (ZMatR) 

- prva obravnava - EPA 452 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0057 
Številka: 200-01/2002-1 
Ljubljana, 16.01.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 4. redni seji dne 16.1.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNEM REGISTRU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o matičnih knjigah - prva 

obravnava, ki ga je poslala z dopisom št. 200-01/2002-1 z dne 
14.2.2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O MATIČNEM 

REGISTRU 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Vrste matičnih knjig in način njihovega vodenja ureja Zakon o 
matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, št. 28/81, št. 38/86, 
Uradni list RS, št. 28/95 in št. 84/2000), na podlagi katerega je bilo 
leta 1977 sprejeto tudi Navodilo o vodenju matičnih knjig (Uradni 
list SRS, št. 8/77). 

Obvezno vodenje matičnih knjig za območje današnje Slovenije 
je bilo prvič predpisano s Cesarskim patentom Marije Terezije in 
Jožefa 11. leta 1784. Javno pooblastilo za vodenje matičnih knjig je 
sodilo v pristojnost cerkvenih organov, razen v Prekmurju, kjer je 
veljal ogrski predpis in so matične knjige vodili civilni organi. Po 
razpadu Avstro-Ogrske je Kraljevina Jugoslavija za področje 
matičnih evidenc ohranila pravni red, ki je v posameznih območjih 
veljal pred njenim nastankom. Med II. svetovno vojno so bile na 
območjih, ki so jih zasedli Nemci, vzpostavljene civilne matične 

knjige, sicer pa je vse do leta 1946 glede vpisovanja matičnih 
knjig veljal sistem iz časa pred začetkom vojne. 

Zakon o državnih matičnih knjigah (Uradni list FLRJ, št. 183/29- 
46), ki je bil sprejet leta 1946, je enotno uredil vodenje matičnih 
knjig za celotno območje takratne Jugoslavije. Za vodenje matičnih 
knjig je pooblastil civilne-državne organe. Področje matičnih knjig 
je bilo v pristojnosti federacije do leta 1971, ko je z ustavnimi 
amandmaji prešlo v pristojnost republike. 

Leta 1974 je bil sprejet sedaj veljavni Zakon o matičnih knjigah. 
Zakon je bil prvič dopolnjen leta 1981 z določbo, da se na območjih, 
kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodnosti izdajajo 
izpiski in potrdila iz matičnih knjig tudi v italijanskem in madžarskem 
jeziku. 

Več sprememb in dopolnitev pa je zakon doživel leta 1986. 
Bistvena sprememba zakona je bila uvedba matičnih območij. Do 
tedaj so se matične knjige namreč vodile po naseljih (za vsako 
naselje svoja matična knjiga). Ker v večje število matičnih knjig 
več let ni bilo vpisanega nobenega matičnega dejstva, saj se 
večina rojstev in smrti dogodi v zdravstvenih ustanovah, je prišlo 
do združevanja več naselij v matična območja, za katerega se 
vodi po ena rojstna matična knjiga in matična knjiga umrlih, poročne 
matične knjige pa se vodijo po naseljih, kjer se zakonske zveze 
sklepajo. S tedanjimi spremembami zakona je bila tudi že 
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uzakonjena pravna podlaga za računalniško vodenje matičnih 
knjig, vendar pa tedaj zaradi pomanjkanja računalniške opreme 
za tako vodenje ni bilo objektivnih možnosti, zaradi česar se 
matične knjige še vedno vodijo ročno. 

Zakon je bil dopolnjen še leta 1995 in leta 2000, vendar le z 
določbo, ki se nanaša na poseben postopek ugotovitve in vpisa 
smrti, za osebe, ki so življenje izgubile med II. svetovno vojno ali 
neposredno po njej, pa še niso bile vpisane v matično knjigo 
umrlih. 

Drugih sprememb zakona ni bilo, zato je vsebinsko neusklajen s 
kasneje sprejeto zakonodajo in tudi z novo državno ureditvijo. 
Zakon namreč vsebuje vrsto določb oziroma pravil za vpisovanje 
posameznih matičnih dejstev na območju nekdanje SFRJ, oziroma 
na območjih posameznih republik, ki jih po osamosvojitvi Republike 
Slovenije ni več mogoče izvajati. Vsebuje tudi določbe o vodenju 
matičnih knjig pri diplomatsko konzularnih predstavništvih SFRJ 
v tujini, čeprav od osamosvojitve Republike Slovenije diplomatsko 
konzularna predstavništva Republike Slovenije, matičnih knjig ne 
vodijo. 

Za določitev matičnih območij, sedežev matičnih območij in naselij 
za sklepanje zakonskih zvez, zakon še vedno določa pristojnost 
občinske skupščine, kljub dejstvu, da je z Zakonom o prevzemu 
državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin, ta 
pristojnost prešla na državo. Zakon tudi ne določa pogojev oziroma 
kriterijev za določitev matičnih območij, kar je privedlo do različnih 
ureditev po posameznih upravnih enotah. Tako ima danes 24 
upravnih enot oblikovano enotno matično območje, ki pokriva 
celotno območje upravne enote (Brežice, Celje, Kranj, Izola...), 
34 upravnih enot pa ima znotraj območja upravne enote določenih 
več matičnih območij (Ptuj 24, Ljubljana 11, Murska Sobota 16...). 
Te upravne enote so potrebo po obstoju več matičnih območij 
znotraj upravne enote utemeljevale z različnimi razlogi kot so: 
oddaljenost posameznih matičnih območij od sedeža upravne 
enote, s slabimi prometnimi zvezami, pogosto pa tudi s 
prostorskimi problemi, ki bi nastali z ukinitvijo matičnih območij in 
s selitvijo velikega števila matičnih knjig na sedeže upravnih enot. 
Tako je trenutno v Sloveniji 247 matičnih območij, določenih pa je 
tudi 121 naselij za sklepanje zakonskih zvez. 

Analiza podatkov, ki so jih posredovale posamezne upravne enote 
z več matičnimi območji, izkazuje, da večino vpisov v matične 
knjige opravijo na matičnem območju, kjer je sedež upravne enote. 
Tudi trend vpisov v matične knjige na matičnih območjih izven 
sedeža upravne enote iz leta v leto upada; tako, da poleg izdaje 
izpiskov iz matičnih knjig na teh matičnih območjih v zadnjih letih 
beležijo le posamezne naknadne vpise matičnih dejstev iz tujine. 
Zaradi majhnega obsega dela na posameznih matičnih območjih 
kot tudi zaradi prehoda na informatizirano vodenje matičnih knjig 
(vpisovanje matičnih dejstev v enoten register, kjer je kraj vnosa 
nepomemben) predlog zakona za vse upravne enote predvideva 
ustanovitev enotnega matičnega območje, ki obsega območje 
(teritorij) celotne upravne enote. 

Zakon tudi ni usklajen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 
Zakonom o državni upravi in Zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, zaradi česar predlagatelj ocenjuje, da je 
nujno sprejeti nov zakon, ki bo vpise matičnih dejstev in razvid 
osebnega stanja posameznika urejal celovito, v skladu z ostalo 
pravno ureditvijo Republike Slovenije, hkrati pa bo sledil razvoju 
na področju informatizacije. 

Zaradi napredka tehnologije, zahtev informacijske družbe, 
približevanja upravnih storitev občanom, zagotavljanja 
učinkovitosti in hitrega izvrševanja upravnih nalog ter možnosti 
hitrega dostopa do podatkov, informatizacija matičnih knjig postaja 
nujnost. Ročno vodenje matičnih knjig zavira učinkovito in hitro 

poslovanje upravnih organov, s tem pa tudi razvoj projektov iz 
programa projektov e-uprave. Matične knjige predstavljajo namreč 
enega najpomembnejših podatkovnih virov za številne evidence 
v katerih upravljavci potrebujejo podatke o posameznikih. Iz 
matičnih knjig se napajata tako register stalnega prebivalstva kot 
tudi centralni register prebivalstva. Oba se že več kot dvajset let 
vodita računalniško. Ker se matične knjige vodijo ročno, med 
njimi in omenjenima registroma ni medsebojne elektronske 
povezave, zato se podatki iz matičnih knjig v registre posredujejo 
na predpisanih DEM obrazcih. Na različnih obrazcih pa poteka 
tudi obveščanje o vpisih matičnih dejstev oziroma drugih 
spremembah osebnega stanja posameznikov, med matičarji in 
drugimi organi, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov. 
Slabost takšnega načina obveščanja je neažurnost in pogosta 
netočnost podatkov. Organi oziroma druge evidence, ki so do 
podatkov upravičene, namreč le-te pridobijo z določenim 
časovnim zamikom, zaradi večkratnih vnosov podatkov iz 
obrazcev v posamezne računalniške evidence, pa obstaja tudi 
večja možnost napak. 

Ker organi državne uprave v različnih postopkih odločanja v 
upravnih in drugih javno pravnih stvareh potrebujejo podatke o 
osebnem stanju posameznikov, ki jih vsebujejo matične knjige, je 
za hitro in prijazno poslovanje upravnih organov potrebno 
nadgraditi že vzpostavljen pretok podatkov med organi javne 
uprave. Prav tako sodobna tehnologija in uveljavljanje e-po^lovanja 
uvajata nove možnosti pretoka podatkov, vodenja in povezovanja 
različnih registrov, pri čemer je predpogoj računalniško vodena 
baza podatkov, do katere je mogoč e-dostop. 

2. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Predlagatelj je pripravil zakon, ki celovito in na novo ureja področje 
matičnih knjig, zagotavlja pogoje za njihovo racionalnejše vodenje 
in je usklajen s pravno ureditvijo Republike Slovenije. 

Predlog zakona temelji na načelih oficielnosti, enotnosti, javnosti 
in verodostojnosti, iz katerih izhaja, da pristojni državni organ 
vodi matični register po uradni dolžnosti. Matični register se vodi 
na enoten način, vanj pa se vpisujejo samo dejstva, določena z 
zakonom. Matični register, izpiski in potrdila iz matičnega registra 
imajo lastnost javnih listin, zato vanj vpisana dejstva veljajo za 
resnična, dokler se ne dokaže drugače. 

Cilji, ki so vodili predlagatelja pri pripravi novega zakona so: 

uskladiti vsebino zakona z veljavnim pravnim redom Republike 
Slovenije; 
zbiranje vseh dejstev in podatkov, ki jih zajema osebni status 
v enotni informatizirani podatkovni bazi, ki se vodi na registrski 
način; 
zagotoviti sodoben način pretoka podatkov, racionalizacijo 
postopkov in preprečiti podvajanje podatkov oziroma njihovih 
vnosov; 

- omogočiti enostavnejši način pridobivanja izpiskov in potrdil 
iz matičnega registra ter le-tega vključiti v e-upravo; 

- zagotoviti racionalizacijo in modernizacijo pri vnosu in 
posredovanju podatkov; 
zagotoviti zaščito osebnih podatkov pred uničenjem in njihovo 
zlorabo, ter preprečiti vsakršen nepooblaščen pristop ali 
nezakonito uporabo podatkov in 
zagotoviti trajno hranjenje matičnega registra. 

Predlog Zakona o matičnem registru uvaja povsem nov koncept 
vodenja matičnih knjig, katerega temeljni cilj je, da se vsa matična 
dejstva in podatki, ki jih zajema osebni status posameznika zbirajo 
v enotni podatkovni bazi, ki se vodi na registrski način (podatek 
o matične dejstvu se zajame najbližje dogodku). Računalniško 
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voden register osebnega statusa, bo nadomestil sedanje tri 
matične knjige; rojstno, poročno in matično knjigo umrlih, ki poleg 
podatkov o posameznih matičnih dejstvih vsebujejo tudi podatke, 
ki so potrebni za identifikacijo posameznika. Rojstna matična knjiga 
predstavlja hkrati osnovno evidenco o celotnem osebnem stanju 
posameznika in vsebuje podatke o vseh pravnih razmerjih, ki 
vplivajo na spremembo osebnega stanja vpisanega, od rojstva 
do smrti (priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva, 
posvojitev, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice, odvzem 
poslovne sposobnosti, sklenitev in prenehanje zakonske zveze, 
sprememba osebnega imena, smrt,...). Od ukinitve državljanskih 
knjig se v rojstno matično knjigo vpisuje tudi podatek o 
državljanstvu, zato od leta 1974 predstavlja ta knjiga tudi osnovno 
evidenco o državljanstvu. 

Matični register v smislu predloga novega zakona, bo združil vse 
tri dosedanje matične knjige v enoten register, ki bo predstavljal 
popoln razvid osebnih stanj državljanov Republike Slovenije. 
Osebno stanje posameznika vsebuje splet osebnostnih 
značilnosti, na katera veže pravni red določena dejstva iz civilno 
pravnih in upravno pravnih razmerij. Iz osebnega stanja namreč 
izhajajo številne pravne posledice na različnih pravnih področjih, 
osnova za dokazovanje le-teh pa so ravno podatki iz matičnih 
knjig v obliki izdanih izpiskov in drugih potrdil iz matičnih knjig. 
Raznovrstnost in pomembnost pravnih posledic, ki nastanejo z 
rojstvom, sklenitvijo zakonske zveze, smrtjo in z drugimi 
spremembami osebnega stanja ter široka uporaba dokazil, 
predvsem izpiskov iz matičnih knjig (v lanskem letu jih je bilo 
izdanih približno 430.000) zahteva ažurno, točno, pravilno, enotno 
in zakonito vodenje osebnih stanj, zaradi česar lahko te evidence 
vodi le posebej strokovno usposobljena oseba. Zaradi 
pomembnosti matičnega registra za državo in za posameznike 
je cilj novega zakona zagotoviti tudi njegovo kakovostnejše 
vodenje, zaradi česar bo moral imeti delavec, pristojen za vodenje 
matičnega registra v bodoče opravljen poseben strokovni izpit. 

Evidenca osebnih stanj državljanov Republike Slovenije mora biti 
popolno in ažurno vodena, zato je cilj novega zakona tudi 
zagotovitev pogojev za hitrejše, kakovostnejše, učinkovitejše in 
racionalnejše vodenje matičnih knjig, kar bo doseženo s prehodom 
na računalniško voden matični register, ki bo omogočal 
neposredno povezavo z drugimi evidencami in uporabniki, 
upravičenimi do podatkov. Neposredna (on-line) povezava bo 
namreč omogočala, da bodo uporabniki prejeli podatke do katerih 
so upravičeni takoj po vnosu v register, oziroma dnevno, s čimer 
bo odpravljen časovni zamik evidentiranja dogodkov in 
zagotovljena ažurnost podatkov. Tak način pretoka podatkov bo 
omogočal postopno ukinitev posredovanja podatkov na različnih 
obrazcih. Tako pridobljeni podatki bodo kakovostnejši saj se bodo 
uporabnikom pošiljali enaki in istočasni. Sedanja praksa namreč 
izkazuje, da večina napak v podatkih nastane ravno ob 
obveščanju in vnašanju le-teh v evidence pri uporabnikih teh 
podatkov. 

S popolno informatizacijo matičnega registra in s povezovanjem 
evidenc med različnimi upravljavci se bo zmanjšalo tudi število 
izdanih izpiskov in drugih potrdil iz matičnih knjig. V postopkih pri 
uveljavljanju pravic pred drugimi organi, strankam namreč ne bo 
potrebno več prilagati navedenih potrdil, saj bodo državni organi 
pridobivali podatke iz registra avtomatično. Posameznikom pa bo 
tak način vodenja matičnega registra omogočal enostavnejši način 
pridobivanja izpiskov in potrdil iz registra. Le-te bodo lahko pridobili 
na kateri koli upravni enoti saj njihova izdaja ne bo več vezana na 
kraj vpisa dogodka. Racionalizacija pri vodenju matičnega registra 
pa bo zagotovljena tudi z oblikovanjem enotnih matičnih območij, 
ki se bodo ujemala z območji upravnih.enot. 

Predlagani zakon je usklajen z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, saj predstavljajo matične knjige in matični register evi- 
dence občutljivih osebnih podatkov. Cilj predlaganega zakona je 
zato zaščita podatkov pred neupravičeno uporabo in zlorabo, 
zaradi česar bo potrebno zagotoviti avtoriziran in selektiven pristop 
do podatkov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti zaščiti 
pred nezakonitimi in neupravičenimi dostopi do podatkovne baze 
ter izdelati poseben varnostni mehanizem, ki bo omogočal voden 
in strogo nadzorovan dostop do podatkov. 

Podatki iz matičnih knjig so za vsako državo trajne vrednosti, saj 
predstavljajo pomembno arhivsko gradivo, kot tudi vir za 
statistične podatke za potrebe državne uprave in za različne 
raziskave posameznikov in institucij. Zaradi pomembnosti evi- 
dence je prehod na nov sistem vodenja osebnega statusa 
posameznika izredno obsežen projekt, pri katerem je potrebno 
zagotoviti vsaj enakovreden ali še boljši pregled osebnega statusa 
posameznika sedanjemu sistemu. Napake nastale pri prehodu 
na nov način vodenja osebnih stanj, bi tako za posameznika kot 
za državo lahko imele hude posledice, zaradi česar bo dan 
poseben poudarek zaščititi podatkov pred uničenjem in izgubo. 
Prehod na nov način vodenja matičnega registra bo zato potekal 
postopoma. Po vzpostavitvi pogojev za računalniško vodenje 
matičnega registra se bo najprej začel vnos podatkov za tekoča 
matična dejstva, ob tem pa bo potekal vnos podatkov tudi za 
nazaj. Do prenosa podatkov iz matičnih knjig v računalniško voden 
matični register za vse živeče državljane Republike Slovenije 
bosta, zaradi zagotovitve kontinuitete, določeno obdobje potekala 
vzporedno oba načina vodenja osebnih stanj. 

3. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE 

Ob pripravi zakona je predlagatelj proučil zakonodajo s področja 
matičnih knjig nekaterih evropskih držav (Češke republike, Italije, 
Nemčije, Avstrije, Madžarske, Švice in Hrvaške) ter dveh 
skandinavskih držav (Švedske in Finske). V nadaljevanju so 
predstavljeni kratki prikazi njihovih ureditev. 

Zakon o matrikah Češke republike matično knjigo definira kot 
evidenco, v katero se vpisujejo rojstva, sklenitve zakonskih zvez, 
smrti in druga dejstva, ki so odločilnega pomena za ugotovitev in 
overitev osebnih stanj. Pristojnost za vodenje matičnih knjig in 
opravljanje nalog v zvezi z njimi imajo lokalne občinske skupščine 
oziroma tako imenovani občinski uradi. 

Osebno stanje vsakega posameznika se vodi v rojstni, poročni 
in matični knjigi umrlih. Za razliko od večine drugih ureditev (tudi 
slovenske) se matične knjige vodijo samo v originalu, ki ga hrani 
pristojna lokalna občinska skupščina. Vpisi rojstev, sklenitev 
zakonskih zvez in smrti državljanov Češke republike, ki se zgodijo 
v tujini, se izvršujejo v posebno matično knjigo, ki se vodi na 
magistratu glavnega mesta Češke republike. Zakon o matrikah 
posebej ureja tudi vpise matičnih dejstev, ki se zgodijo v obdobju 
obrambne pripravljenosti države, ko vpisov zaradi posebnega 
stanja ni mogoče izvajati v skladu z določili obstoječega zakona 
(vpisi rojstev otrok aktivnih vojaških oseb, sklenitve zakonskih 
zvez oseb, izmed katerih je vsaj ena oseba aktivna vojaška 
oseba, in smrti vojaških oseb). Vpisi se v teh primerih izvršujejo v 
matične knjige, ki jih vodijo organi vojaške uprave. 
Matične knjige in izpiski, izdani na podlagi matičnih knjig, veljajo 
za javne listine. Za izdajanje izpiskov so pristojne lokalne občinske 
skupščine, razen za izpiske iz vojaških matičnih knjig, za izdajo 
katerih je pristojna centralna skupščina glavnega mesta Češke 
republike. 
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Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z določbo, ki omogoča 
vpogled v matično knjigo samo osebi, ki jo vpis zadeva ali osebi, 
ki dokaže, da ima za to utemeljen interes. Nadzor nad opravljanjem 
del na področju matičnih zadev na najvišji stopnji opravlja 
Ministrstvo za notranje zadeve Češke republike. 

V skladu z Zakonom o matičnih knjigah in civilnih stanjih vodijo 
matične knjige v Italiji matični uradi, ki so v vsaki občini, velika 
mesta oziroma nedostopna in od upravnega središča oddaljena 
naselja pa lahko ustanovijo več ločenih matičnih uradov zaradi 
lažjega urejanja osebnega statusa prebivalcev. 
Poleg osnovne rojstne, poročne in matične knjige umrlih na matičnih 
uradih v Italiji še vedno vodijo matične knjige o državljanstvu 
(državljanske knjige), ki so se vodile tudi v Sloveniji do uveljavitve 
Zakona o matičnih knjigah iz leta 1974 - le-ta je določil, da se 
podatek o državljanstvu vpisuje v rojstno matično knjigo. 
Matične knjige se vodijo v dveh izvirnih izvodih, pri čemer en 
izvirnik shrani matičar v občinskem arhivu, drugega pa pošlje 
javnemu tožilcu, ki ga hrani v sodni pisarni. Matičar je župan 
oziroma oseba, ki vodi občino, vendar lahko za opravljanje te 
funkcije pooblasti enega ali več občinskih svetnikov, če pooblastilo 
odobri javni tožilec. 
Nadzor nad matično službo na najvišji ravni opravlja Ministrstvo 
za pravosodje, javni tožilec pa neposredno nadzira pravilnost 
vodenja matičnih knjig in splošno delovanje matične službe ter 
pravosodnemu ministru enkrat na leto poroča o delovanju matične 
službe. 

Na podlagi Zakona o matičnih knjigah so matične knjige v Nemčiji 
uvrščene v področje zadev države, ki je opravljanje nalog s tega 
področja z navodili prenesla na posamezne občine. 
Vodijo se rojstne, poročne in matične knjige umrlih. Posebnost 
nemške ureditve matičnih knjig je družinska knjiga, ki se vodi 
poleg poročne matične knjige in je v večini opisanih ureditev 
(izjema je Švica) ni zaslediti. Medtem, ko poročna matična knjiga 
služi za dokumentiranje sklenitev zakonskih zvez, se v družinsko 
knjigo evidentira osebno stanje vseh družinskih članov. 
Zakon o matičnih knjigah določa, da se, poleg naštetih matičnih 
knjig, v glavnem mestu države posebej vodi knjiga razglasitev 
pogrešancev za mrtve, prav tako se posebej vodijo smrti 
zapornikov v nekdanjih nemških koncentracijskih taboriščih, ki 
se vpisujejo v mrliško knjigo Posebnega matičnega urada v 
Arolsnu. 

Matične knjige in listine, izdane na njihovi podlagi, imajo dokazno 
moč javnih listin. Vpogled v matične knjige in izdajo listin iz matičnih 
knjig lahko zahtevajo v okviru svojih pristojnosti državni organi, 
pri čemer morajo navesti namen. Fizične osebe, njihovi zakonci, 
predniki in potomci imajo pravico do vpogleda, pregleda matičnih 
knjig in izdaje izpiskov v zadevah, ki se nanašajo neposredno na 
njih, druge osebe pa le, če verodostojno izkažejo pravni interes. 
Za nadzor nad izvajanjem zakona skrbi Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki v soglasju z Ministrstvom za pravosodje izdaja pravne 
uredbe in upravne predpise s področja matičnih zadev. 

Zakon o ureditvi matičarstva in matičnih knjig v Avstriji opredeljuje 
matične knjige kot evidence, ki so potrebne zaradi dokumentiranja 
rojstev, sklenitev zakonskih zvez in smrti posameznikov. 
Naloge na področju matičnih zadev opravljajo občine v okviru 
svojih dejavnosti, razen, če zakon ne določa drugače. Tako kot v 
večini evropskih ureditev se vodijo rojstne, poročne in matične 
knjige umrlih, občina Dunaj pa poleg naštetih vodi tudi knjigo 
razglasitev pogrešancev za mrtve. Zakon omogoča, da se lahko 
posamezne občine z uredbo deželnega glavarja povežejo v 
matične zveze, če to zagotavlja boljše vodenje upravnih poslov. 
Pravilno vodenje matičnih knjig in zbirnih spisov nadzorujeta 
Okrajni upravni organ in deželni glavar, ki v zvezi s tem opravljata 
redne kontrole. 

Za izdajanje izpiskov iz matičnih knjig so v Avstriji poleg civilnih 
organov pristojni tudi cerkveni organi, vendar le za tista dejstva, 
ki so bila vpisana v matične knjige do leta 1939. Do tedaj je namreč 
vodenje matičnih knjig še sodilo v pristojnost cerkvenih organov. 
Navedena ureditev se razlikuje od slovenske, saj so pri nas za 
izdajanje izpiskov in potrdil na podlagi matičnih knjig pristojni samo 
civilni organi, ne glede na to, da so pred letom 1946 matične 
knjige vodili tudi cerkveni organi. 
Avstrijska ureditev matičnih knjig za razliko od večine opisanih, 
med katere spada tudi Slovenija, omogoča vpisovanje 
akademskih nazivov ali stanovskih oznak v rojstne, mrliške 
matične knjige ter v knjigo razglasitev pogrešanih za mrtve. 
Pravico do vpogleda v matične knjige ter v zbirne spise, na podlagi 
katerih so bili vpisi izvršeni, imajo le osebe, na katere se vpisi 
nanašajo ter osebe, ki izkažejo pravni interes pod pogojem, da s 
tem ni kršena varnost oseb, na katere se vpis nanaša. Organi in 
organizacije javnega prava imajo pravico do vpogleda v matične 
knjige samo v okviru izvrševanja zakonov. Za vpise starejše od 
sto let, zakon ne omejuje pravice do vpogleda in izdaje izpiska, 
če vpis ne zadeva več živeče osebe. 

V Republiki Madžarski so za urejanje matičnih zadev pristojne 
Službe za osebna stanja, ki se nahajajo v občinah, mestih, okrožjih 
glavnega mesta in v mestni hiši glavnega mesta. Za urejanje 
matičnih zadev na lokalni ravni so organizirane županijske pisarne. 
Vodijo se rojstne, poročne in matične knjige umrlih, poleg naštetih 
pa tudi tako imenovana Madžarska matična knjiga, ki se vodi v 
mestni hiši glavnega mesta (podobno smo zasledili pri češki 
ureditvi). Vanjo izvršujejo naknadne vpise matičnih dejstev 
madžarskih državljanov, ki so se zgodila v tujini, pa tudi rojstva, 
sklenitve zakonskih zvez in smrti beguncev in brezdomcev, ki so 
se zgodila na tujem, ter rojstva tujih državljanov v tujini, ki so jih 
posvojili madžarski državljani. 
Dostop do matičnih knjig in dokumentov imajo državni uslužbenci, 
ki so pooblaščeni z zakonom ali jih pooblasti departmajski urad. 
Posamezniki se lahko seznanijo s podatki, ki se nanašajo na njih 
samo preko izpiskov iz matičnih knjig. Kontrolo in nadzor nad 
dejavnostjo matičarjev na departmajski ravni izvajajo upravne 
enote, na najvišji ravni pa je nadzor v pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve. 

Matična okrožja v Švici, ki vključujejo eno ali več občin, se 
ustanavljajo na kantonalni ravni. Ker je glede na veliko število 
kantonov, iz katerih je sestavljena švicarska konfederacija, 
organizacija matičnih zadev zelo različna, je urejena s posebnim 
kantonalnim pravom, katerega podzakonske akte odobri 
Konfederacija. Vsak kanton imenuje instanco, to je ponavadi 
upravni organ, ki nadzoruje izvajanje zakonskih določb ter samo 
delovanje matične službe. Večji kantoni lahko ustanovijo tudi 
vmesno instanco za nadzor na okrožni ravni, ki ima določene 
pristojnosti na področju nadzora in korigiranja. Najvišji nadzor 
nad izvajanjem matične službe se opravlja preko Zveznega urada 
za matične zadeve (OFEC). Ta organ pregleduje poročila o 
dejavnostih posameznih kantonov, vodi centralni seznam 
posvojitev in skrbi za pridobitev in izmenjavo matičnih listin s 
tujino. Pristojni zvezni organ lahko pristojnosti matičarjev poveri 
tudi konzulatom Švice. 
Matičarji v skladu s krajevno pristojnostjo vodijo matične knjige, 
ki se delijo na posebne matične knjige in družinske matične knjige. 
Posebne matične knjige, med katere spadajo rojstna, poročna in 
matična knjiga umrlih ter matična knjiga o priznanju otroka, se 
vodijo v okrožju, v katerem so se matična dejstva zgodila. 
Družinska knjiga se vodi po "kraju izvora" osebe v okviru nekega 
okrožja. Na podlagi vpisa v družinsko knjigo pristojni matičar ob 
sklenitvi zakonske zveze izda družinsko knjižico, ki jo pozna 
nemška ureditev. 
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Fizične osebe lahko pridobijo le izpiske iz matičnih knjig, ki se 
nanašajo na njih osebno. Neposredno se lahko izvlečki izdajo 
samo staršem vpisanega, skrbniku ali pooblaščencu, drugim 
osebam pa samo v primeru, da utemeljijo neposredni interes. 
Dostop do matičnih knjig jim izjemoma lahko odobri kantonski 
nadzorni organ, pri čemer mora biti zagotovljeno varstvo interesov 
oseb, ki so vpisane v matične knjige in še živijo. Tuja predstavništva 
lahko pridobijo izvlečke iz švicarskih matičnih knjig samo v 
primerih, ko to predvidevajo dvostranski sporazumi ali pod 
posebnimi pogoji. 

Hrvaški Zakon o državnim maticama matične knjige definira kot 
evidence, v katere se vpisujejo rojstva, sklenitve zakonskih zvez 
in smrti ter drugi podatki, določeni z zakonom, ki se nanašajo na 
prej omenjena matična dejstva. 
Matične knjige se vodijo za vsako naselje po matičnih področjih, 
ki jih določi Vlada Republike Hrvaške na predlog Ministrstva, 
pristojnega za upravo. 
Za vodenje matičnih knjig so pristojni posebej pooblaščeni državni 
uslužbenci - matičarji, ki spadajo pod neposredni nadzor 
posameznih županijskih uradov oziroma mestnega urada v 
Zagrebu. Zakon določa, da morajo biti za to delo posebej 
usposobljeni (opravljen strokovni izpit za matičarja). Vrhovni 
nadzor je v pristojnosti Ministrstva za upravo. 
Matične knjige se vodijo v dveh primerkih, pri čemer je drugi 
izvod prepis prvega (dvojnik). Podatki dvojnika se dostavljajo 
Ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki lahko dovoli, da se ti podatki 
tudi avtomatsko obdelajo. Izvirnik matične knjige hrani pristojni 
matičar. Matične knjige, pri katerih je zadnji vpis starejši od 100 
let, hrani Hrvaški državni arhiv. 
Na podlagi dejstev, vpisanih v matične knjige, matičarji izdajajo 
izpiske in potrdila, ki imajo dokazno vrednost javnih listin. Izdani 
izpiski vsebujejo vse podatke, ki so bili vpisani v matično knjigo 
do izdaje izpiska. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z 
določbo, ki daje pravico do vpogleda v matično knjigo samo osebi, 
na katero se podatki nanašajo ali članu ožje družine, posvojitelju 
oziroma skrbniku, ostalim osebam pa samo, če imajo za to na 
zakon oprt pravni interes. 

Švedska je ena izmed držav, ki ne vodi klasičnih matičnih knjig. 
Podatki o matičnih dejstvih se vodijo v registru, skupaj z ostalimi 
podatki, ki jih v skladu z Zakonom o registru prebivalstva lahko 
pridobiva in zbira registrski organ. Za vodenje registra in 
vpisovanje podatkov je pristojna davčna uprava. 
Matično dejstvo (rojstvo, sklenitev zakonske zveze, smrt) je treba 
prijaviti davčni upravi tudi, če oseba, na katero se podatki 
nanašajo, ni ali ni bila vpisana v register prebivalstva. Prijavo 
davčni upravi mora narediti vsaka oseba, ki je vpisana v register 
prebivalstva, če se preseli znotraj države. Prav tako se mora v 
register prijaviti vsaka oseba, ki se iz tujine preseli na Švedsko ali 
pa se iz Švedske namerava odseliti. Oseba, ki umre ali se zanjo 
ugotovi smrt, se izpiše iz registra. 
Potrdila o vpisu v register prebivalstva in druga potrdila, ki izhajajo 
iz vpisa v register, izdaja davčna uprava na podlagi prijav, prošenj 
ali na podlagi drugih upravičenih razlogov. Izdajo potrdil o vzroku 
smrti in mrliški list ureja poseben zakon. Davčna uprava izvaja 
sankcije v primeru neizvrševanja odredb v skladu z Zakonom o 
registraciji prebivalstva. 

Finska ureditev področja matičnih knjig je podobna švedski in 
prav tako ne vodi klasičnih matičnih knjig. Zakon o registru 
prebivalstva določa način urejanja, zbiranja in pridobivanja 
podatkov o prebivalstvu, med katere sodijo tudi podatki o matičnih 
dejstvih. Registrski organ je Center za registracijo prebivalstva v 
okviru ministrstva za notranje zadeve. Odgovoren je za podatke 
iz registra, za njegovo vzdrževanje in za usklajen pretok podatkov 
med državnimi organi in drugimi uporabniki. 
Osebni podatki v registru prebivalstva se hranijo za namen 
identifikacije osebe kot tudi za potrditev njenega statusa glede na 

osebnostno in družinsko pravo ter pravno sposobnost te osebe. 
Med identifikacijskimi podatki, kot so osebno ime, identifikacijska 
številka, naslov bivališča, ipd. se v registru prebivalstva zbirajo 
tudi podatki, ki se nanašajo na družinski status (podatki o starših, 
otrocih, sklenjenih zakonskih zvezah ipd), podatki o državljanstvu, 
pravni oziroma opravilni sposobnosti ter podatki o smrti 
državljanov Finske. 
Pristojni organi lahko iz registra pridobijo tudi podatke, ki se 
nanašajo na odločitve socialnega skrbstva, podatke o otrocih, 
danih v rejo, ter informacije O volilni pravici. Nekateri izmed zgoraj 
naštetih podatkov (identifikacijski podatki, podatki, ki se nanašajo 
na družinski status, podatki o državljanstvu ipd) se lahko v registru ' 
zbirajo tudi za tujce, če je to potrebno za ureditev njihovega bivanja 
ali zaposlitve na Finskem, zaradi obveznosti države iz sklenjenih 
mednarodnih konvencij ali zaradi kakšnega drugega posebnega 
razloga. 
Osebni podatki, shranjeni v registru, se štejejo za verodostojne, 
dokler se ne dokaže nasprotno. 
Določeni podatki, ki so potrebni v sodnih postopkih in pri upravnem 
odločanju, se lahko pridobijo po uradni dolžnosti, razen kadar 
oseba, na katero se ti podatki nanašajo, obvesti pristojne organe, 
da bo zahtevane podatke sama predložila ali če obstaja poseben 
razlog, ki nalaga drugačno ravnanje. Podatki se lahko pridobijo 
napisno vlogo, ki je lahko v obliki klasične vloge ali pa v elektronski 
obliki.Tako pridobljeni podatki se lahko uporabijo samo za namen, 
za katerega so bili zaprošeni in stranka, ki jih pridobi, jih ne sme 
posredovati tretji osebi brez dovoljenja pristojnega organa. 
Centralni registrski organ se lahko odloči za večkratno preverjanje 
podatkov, če ga zaprosi registrski organ posameznega območja, 
sicer pa preverja podatke, zbrane v registru, najmanj enkrat na 
10 let. Kadar pride do sprememb obstoječih podatkov v registru, 
se prvotni podatki shranijo v arhive, razen če zakon ne določi 
drugače (v primerih otrok pod skrbništvom se tak podatek uniči, 
ko to razmerje preneha). Podatki o posamezni osebi, ki so zbrani 
v registru, postanejo javna last (public domain) 25 let po smrti te 
osebe. 

Informatizacija matičnih knjig v nekaterih evropskih 
državah 

Zaradi vse večjega uveljavljanja e-poslovanja je tudi potreba po 
e-registrih postala nujna, saj prednosti e-poslovanja ni mogoče 
zagotoviti brez e-registrov. Zato je v evropskih državah opazen 
trend informatizacije na vseh področjih, posledica česar je tudi 
intezivna priprava in po nekod tudi uvajanje informatiziranih matičnih 
knjig. 

Večina držav matičnih knjig še nima informatiziranih, države, ki 
so se tega lotile, pa so za projekt informatizacije potrebovale 
vrsto let (Finska 16 let, Avstrija 10 let). 

V Avstriji se informatizirane matične knjige uporabljajo dve leti. 
Tekoča matična dejstva se vnašajo sproti, za nazaj pa se v 
računalniško bazo vnašajo postopoma. Ob tem pripominjamo, da 
programi v posameznih avstrijskih deželah niso enotni, zato ni 
uvedena centralna evidenca. 

Tudi v Nemčiji se matične knjige še vedno vodijo ročno. O ukinitvi 
vodenja matičnih knjig v papirni obliki še ne razmišljajo, čeprav že 
več let pripravljajo programe za njihovo informatizacijo. 

Na Nizozemskem se pripravljajo programi za vodenje matičnih 
knjig, ki bodo ločeni od registra stalnega prebivalstva. 

V Švici že preizkušajo testne programe z izmišljenimi podatki, od 
aprila 2003 pa bodo program preizkušale tudi izbrane občine z 
resničnimi podatki. Projekt informatizacije matičnih knjig naj bi bil 
predvidoma zaključen med leti 2008 in 2010. Matične knjige v 
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papirni obliki bodo ukinjene, vsakih 20 do 30 let pa bodo 
računalniško vodenje knjige posodobili (presnemavali na nove 
tehnologije). 

Skandinavske države matičnih knjig tako bodisi ne poznajo več 
(Finska, Danska, Švedska), ali pa obstajajo le kot dokaz o 
posameznih matičnih dejstvih (rojstvih, porokah, smrtih), vanje 
pa ne vpisujejo kasnejših sprememb osebnega statusa. Podatkov, 
ki zajemajo osebni status ne vodijo v posebni evidenci, temveč 
se vodijo v enotni evidenci, skupaj z ostalimi podatki, ki se nanašajo 
na posameznika. Ta evidenca vsebuje poleg podatkov o osebnem 
statusu posameznika tudi podatke o njegovi zaposlitvi, 
zavarovanju, premoženju, prebivališču itd. To evidenco vodjo 
organi, pristojni za registracijo prebivalstva (Finska) ali davčni 
organi (Švedska). 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlaganega zakona bo zahteval proračunska sredstva 
v skupnem znesku 83 milijonov SIT. Za projekt informatizacija 
matčnih knjig je v proračunu Ministrstva za notranje zadeve za 
leto 2003 že zagotovljenih 20 milijonov SIT, za leto 2004 pa 
planiranih 45 milijonov SIT, ki se delijo med ministrstvom za notranje 
zadeve In centrom vlade za informatiko, v letu 2005 pa bo 
načrtovanih še 18 milijonov SIT. 

Ta sredstva bodo namenjena izdelavi računalniškega programa 
za vodenje matičnega registra, ki bo omogočal neposredno 
informacijsko povezavo med računalniško vodenim matičnim 
registrom in centralnim registrom prebivalstva. Nadalje bo velik 
del sredstev namenjen za zagotovitev pogojev, predvsem zaščito 
elektronskih medijev, preko katerih bo potekala izmenjava 
podatkov in zagotovitvi pogojev pri pristojnih organih, ki bodo 
omogočali pristojnim službam prijavo matičnega dejstva preko 
interneta. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina zakona 

Ta zakon določa pojem in vsebino matičnega registra, pristojnost 
in način vodenja ter zbiranje in posredovanje podatkov 
uporabnikom. 

2. člen 
Pojem matičnega registra 

Matični register je računalniško vodena baza podatkov, v katero 
se vpisujejo matična dejstva: rojstvo, zakonska zveza in smrt ter 
druga dejstva, določena z zakonom. Matični register je razvid 
osebnih stanj državljank in državljanov Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: državljanov Republike Slovenije) in razvid rojstev, 
zakonskih zvez in smrti tujih državljank in državljanov (v 
nadaljevanju: tujcev), ki so nastala na območju Republike Slovenije. 

Sestavni del matičnega registra je zbirka listin, ki so podlaga za 
vpis v matični register. 

Izpiski iz matičnega registra in potrdila, ki se izdajajo na podlagi 
vpisov v matični register, imajo dokazno moč javnih listin. 

3. člen 
Pristojnost 

Za vpis matičnega dejstva v matični register je pristojna upravna 
enota (v nadaljevanju: pristojni organ), na območju katere je 
matično dejstvo nastalo ali se ga mora po določbah tega zakona 
vpisati v matični register. 

4. člen 
Podatki, ki se vpisujejo v matični register 

V matični register se za državljane Republike Sfovenije vpisujejo: 
1. podatki o rojstvu: priimek in ime, spol, dan, mesec, leto, ura in 

kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO; podatki o otrokovih starših: 
priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega 
prebivališča; 

2. izjava o izbiri osebnega imena za pravni promet; 
3. priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ali materinstva; 
4. posvojitev; 
5. sprememba osebnega imena; 
6. sprememba osebnega imena staršev; 
7. podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter prenehanje tega 

ukrepa; 
8. skrbništvo ter prenehanje tega ukrepa; 
9. odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti; 
10. pridobitev in prenehanje državljanstva; 
11. sprememba spola; 
12. podatki o sklenitvi zakonske zveze: dan, mesec, leto in kraj 

sklenitve zakonske zveze; podatki o zakoncu: priimek in ime, 
EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, priimek 
po sklenitvi zakonske zveze; 

13. neveljavnost in prenehanje zakonske zveze; 
14. podatki o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti; 
15. pravna podlaga vpisa (vrsta listine, kdo jo je izdal in kje se 

hrani); 
16. popravki napak in spremembe že vpisanih podatkov. 
17. datumi, oznake, statusi in drugi tehnični podatki, potrebni za 

vodenje podatkovne baze. 

Za tujce se v matični register vpisujejo podatki iz 1. točke, razen 
podatka o državljanstvu ter podatki iz 12., 14., 15., 16. in i7. 
točke prejšnjega odstavka, v kolikor so matičarju v času vpisa 
matičnega dejstva znani. 

5. člen 
Matičar 

Za vpis podatkov v matični register je pristojna matičarka ali 
matičar (v nadaljevanju: matičar). 

Matičar je delavka oziroma delavec pristojnega organa, 
pooblaščen za vpis podatkov v matični register, izdajanje izpiskov 
in potrdil iz matičnega registra ter za druga opravila, določena z 
zakonom. Pooblastilo matičarju izda pooblaščena oseba 
pristojnega organa. 

Matičar mora imeti Opravljen poseben izpit, katerega vsebino 
predpiše minister, pristojen za upravne notranje zadeve. 
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II. VPIS MATIČNIH DEJSTEV, NASTALIH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

11. člen 
Pristojnost za vpis smrti 

6. člen 
Pristojnost za vpis rojstva 

Rojstvo otroka vpiše matičar pristojnega organa, na območju 
katerega je kraj, kjer se je otrok rodil. 

Rojstvo otroka med potovanjem s prometnim sredstvom vpiše 
matičar pristojnega organa, na območju katerega je kraj, kjer se 
je materino potovanje končalo. 

Otroka neznanih staršev vpiše matičar pristojnega organa, na 
območju katerega je kraj, kjer je bil otrok najden. Vpis se opravi ria 
podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Odločba mora 
vsebovati priimek in ime, spol otroka in dan, mesec, leto, uro ter 
kraj njegovega rojstva. Kot kraj rojstva se vpiše kraj, kjer je bil 
otrok najden. 

7. člen 
Prijava rojstva 

Rojstvo otroka v zdravstvenem zavodu mora pristojnemu organu 
prijaviti zavod. 

Rojstvo otroka Izven zdravstvenega zavoda mora pristojnemu 
organu prijaviti otrokov oče, oziroma oseba, s katero mati živi ali 
mati, ko je za to zmožna. 

t 
Kadar osebe Iz prejšnjega odstavka rojstva ne morejo prijaviti, 
lahko rojstvo prijavi tudi druga oseba, ki je bila prisotna pri porodu 
ali je za rojstvo izvedela. 

V primeru, da je prijavitelj oseba iz drugega in tretjega odstavka, 
mora biti prijavi rojstva priloženo potrdilo zdravnika o rojstvu otroka. 

8. člen 
Rok za prijavo rojstva 

Rojstvo otroka se mora prijaviti v petnajstih dneh od dneva rojstva. 

Rojstvo mrtvorojenega otroka se mora prijaviti v roku 24 ur. 

Če rojstva mrtvorojenega otroka ni mogoče prijaviti v roku iz 
prejšnjega odstavka, ker pristojni organ nima uradnih ur, se mora 
rojstvo prijaviti prvi delovni dan po poteku roka. 

9. člen 
Določitev otrokovega osebnega imena 

Osebe, ki so po predpisu, ki ureja osebno ime, dolžne določiti 
otroku osebno ime, morajo le-to prijaviti pristojnemu organu 
najkasneje v tridesetih dneh od njegovega rojstva. 

10. člen 
Pristojnost za vpis zakonske zveze 

Sklenitev zakonske zveze vpiše matičar pristojnega organa, na 
območju katerega je kraj, kjer je bila zakonska zveza sklenjena. 

Sodišče mora sodbo, s katero izreče zakonsko zvezo za 
neveljavno ali razveže zakonsko zvezo, poslati pristojnemu 
organu v petnajstih dneh od dneva njene pravnomočnosti. 

Smrt vpiše matičar pristojnega organa na območju katerega je 
kraj, kjer je oseba umrla. 

Če kraja smrti ni mogoče ugotoviti, smrt vpiše matičar pristojnega 
organa na območju katerega je kraj, kjer je bil umrli najden. 

12. člen 
Prijava smrti 

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, 
vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje 
kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma 
zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, 
v katerem je oseba umrla. 

Če je smrt nastopila izven objektov, navedenih v prejšnjem 
odstavku, je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma 
zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s 
katerimi je umrli živel. 

Smrt osebe, katere truplo je bilo najdeno in katere istovetnost ni 
bila ugotovljena, mora prijaviti organ, ki je sestavil zapisnik o 
najdbi trupla. 

Prijavi smrti se mora priložiti potrdilo o smrti, ki ga izda pristojni 
zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil, oziroma zdravstveni 
zavod, če je oseba umrla v njem. 

13. člen 
Rok za prijavo smrti 

Smrt se mora prijaviti pristojnemu organu v dveh dneh od dneva 
smrti oziroma od dneva najdbe trupla. 

Če smrti ni mogoče prijaviti v roku iz prejšnjega odstavka, ker 
pristojni organ nima uradnih ur, se mora smrt prijaviti prvi delovni 
dan po poteku roka. 

Če je s posebnim predpisom za pokop določen krajši rok, se 
mora smrt prijaviti pred pokopom 

14. člen 
Vpis razglasitve pogrešanca za mrtvega in vpis smrti, 

ugotovljene v sodnem postopku 

Razglasitev pogrešanca za mrtvega in smrt, ugotovljena v 
sodnem postopku, se vpišeta v matični register na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe. 

Sodišče mora odločbo v petnajstih dneh od pravnomočnosti poslati 
pristojnemu organu, na območju katerega je kraj, kjer je imel umrli 
zadnje stalno prebivališče. 

V primeru, da je zadnje stalno prebivališče umrlega neznano ali je 
v tujini, pošlje sodišče odločbo iz prvega odstavka tega člena 
pristojnemu organu, na območju katerega je kraj, kjer je bil umrli 
rojen, če je bil rojen v tujini, pa pristojnemu organu, na območju 
katerega je sedež sodišča, ki je odločbo izdalo. 
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15. člen 
Vpis matičnega dejstva, nastalega v izrednih 

okoliščin 

Če zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se 
jim izogniti ali jih odvrniti, posamezno matično dejstvo aii podatki 
niso bili vpisani v matični register v skladu z določbami tega 
zakona, se lahko vpis izvrši na podlagi odločbe pristojnega organa. 

III. VPIS MATIČNIH DEJSTEV, NASTALIH V TUJINI 

16. člen 
Vpis rojstva, zakonske zveze in smrti iz tujine 

Rojstvo, zakonska zveza in smrt državljana Republike Slovenije 
v tujini, se vpiše v matični register v Republiki Sloveniji. Podlaga 
za vpis je izpisek iz matične knjige pristojnega tujega organa. Pri 
vpisu matičnega dejstva nastalega v tujini, se poleg kraja vpiše 
tudi država. 

Če v izpisku iz poročne matične knjige tujega organa ni vpisan 
podatek o priimku zakoncev po sklenitvi zakonske zveze, se ta 
podatek vpiše na podlagi izjave zakoncev. 

V primeru, da izpiska iz matične knjige iz tujine ni mogoče pridobiti, 
se izjemoma na zahtevo stranke lahko vpiše rojstvo, sklenitev 
zakonske zveze ali smrt v matični register v Republiki Sloveniji 
na podlagi odločbe pristojnega organa, če stranka predloži dokaze 
o nastalem matičnem dejstvu. 

17. člen 
Pristojnost za vpis matičnih dejstev iz tujine 

Rojstvo, sklenitev zakonske zveze in smrt po prvem odstavku 
prejšnjega člena v matični register vpiše: 

. 1. rojstvo - matičar pristojnega organa na območju katerega je 
kraj, kjer so imeli otrokovi starši zadnje stalno prebivališče ali 
v katerem je imel eden od staršev zadnje stalno prebivališče. 
Če so starši imeli zadnje stalno prebivališče v različnih krajih 
v Republiki Sloveniji, sami določijo v katerem izmed teh krajev 
se otroka vpiše matični register; 

2. sklenitev zakonske zveze - matičar pristojnega organa, na 
območju katerega je kraj, kjer sta imela zakonca zadnje stalno 
prebivališče. Če sta imela zadnje stalno prebivališče v različnih 
krajih v Republiki Sloveniji, določita zakonca sama v katerem 
izmed teh krajev se vpiše sklenitev zakonske zveze; 

3. smrt - matičar pristojnega organa, na območju katerega je 
kraj, kjer je imel umrli zadnje stalno prebivališče. 

Če zadnjega stalnega prebivališča osebe, na katero se vpis 
nanaša ni mogoče ugotoviti, rojstvo, sklenitev zakonske zveze 
ali smrt vpiše matičar pristojnega organa, na območju katerega je 
kraj rojstva staršev, zakoncev ali umrlega. 

Če vpis v matični register po določbah prejšnjih odstavkov ni 
mogoč, rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt vpiše matičar 
pristojnega organa v Ljubljani. 

18. člen 
Vpis rojstva in smrti na ladji ali zrakoplovu 

Vpis rojstva ali smrti na slovenski ladji, katere matične luka je v 
Republiki Sloveniji se izvrši v skladu z določbami prejšnjega člena. 

Vpis rojstva ali smrti na zrakoplovu, ki ima slovensko državno 
pripadnost, se izvrši v skladu z določbami prejšnjega člena. 

Podlaga vpisa rojstva ali smrti je zapisnik poveljnika ladje oziroma 
vodje zrakoplova. 

IV. VODENJE MATIČNEGA REGISTRA 

19. člen 
Način vodenja matičnega registra 

Matični register se vodi v centralnem informacijskem sistemu. 
Pristojni matičar v centralno informatizirano bazo, ki jo za celo 
območje Republike Slovenije vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno 
za upravne notranje zadeve, za svoje območje vnaša podatke, 
ki se v skladu z zakonom vpisujejo v matični register. 

Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni informatizirani 
bazi matičnega registra hranijo tudi deli ali celotna zbirka listin. 

Metodologijo in pogoje vodenja matičnega registra iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister, pristojen za upravne notranje zadeve. 

20. člen 
Vpisovanje podatkov v matični register 

Matičar vpisuje v matični register le tista dejstva in podatke, ki so 
mu bili prijavljeni oziroma, ki jih vsebujejo akti organov, pristojnih 
za odločanje o spremembi osebnih stanj. Organ, ki izda odločbo 
oziroma drugo javno listino, ki vpliva na spremembo osebnega 
stanja vpisane osebe, mora listino posredovati pristojnemu organu 
v petnajstih dneh od dneva njene pravnomočnosti oziroma izdaje. 

Matičar je dolžan pred vpisom dejstva ali podatka v matični reg- 
ister preveriti pravilnost podatkov po uradnih evidencah in takoj 
izvršiti vpis. 

Že vpisano dejstvo ali podatek se lahko v matičnem registru 
spremeni, dopolni ali briše le na podlagi pravnomočne odločbe 
pristojnega organa ali akta drugega organa, pristojnega za 
odločanje o spremembi osebnih stanj. 

Če vpis spremembe osebnega stanja, glede na stanje, ki ga 
izkazuje matični register ni mogoč, matičar postopek prekine, 
stranko pa napoti na organ, pristojen za rešitev predhodnega 
vprašanja. 

21. člen 
Obveščanje o vpisu 

Matičar mora o vpisu rojstva, sklenitvi zakonske zveze in smrti 
ter o spremembi drugih podatkov, vpisanih v matični register, 
najpozneje v treh dneh obvestiti vse organe, ki imajo zakonsko 
podlago za pridobitev teh podatkov. 

22. člen 
Obveščanje o vpisu tujca 

O rojstvu, sklenitvi zakonske zveze ali smrti tujca mora matičar 
v treh dneh od vpisa, v skladu z določili sklenjene mednarodne 
pogodbe, posredovati izpisek iz matičnega registra ministrstvu, 
pristojnemu za zunanje zadeve oziroma pristojnemu tujemu 
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diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu, zaradi 
posredovanja državi, katere državljan je vpisani. 

23. člen 
izpiski in potrdila iz matičnega registra 

Izpiski iz matičnega registra vsebujejo zadnje podatke, ki so bili 
vpisani do izdaje izpiska. 

Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko izda pristojni or- 
gan, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil. 

Zaradi uveljavljanja pravic iz različnih pravnih naslovov lahko 
matičar na zahtevo stranke izda izpisek iz matičnega registra z 
vsemi vpisanimi spremembami osebnega stanja. 

Potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnega registra, vsebujejo 
vse podatke, vpisane v matičnem registru ali podatke o 
posameznih vpisanih dejstvih. 

Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska 
oziroma madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski in 
potrdila iz matičnega registra v slovenščini in v jeziku narodnostne 
skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski 
narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. 

24. člen 
Hramba matičnega registra, matičnih knjig in izdaja 

izpiskov ter potrdil 

Matični register je trajnega pomena. Podatki se v matičnem registru 
hranijo sto let od zadnjega vpisa, nato pa se skupaj z zbirko listin 
izročijo v hrambo Arhivu Republike Slovenije. 

Matične knjige, ki so se vodile po predpisih, veljavnih do uveljavitve 
tega zakona, hranijo pristojni organi sto let od zadnjega vpisa, po 
poteku tega časa pa se izročijo v hrambo Arhivu Republike 
Slovenije. Matične knjige, ki so jih vodili organi verskih skupnosti, 
se lahko izročijo arhivom posameznih verskih skupnosti. 

Izpiske in potrdila iz matičnega registra ali matičnih knjig, ki so bile 
izročene arhivom, izdaja matičar. 

25. člen 
Poprava napak v matičnem registru 

Napake v matičnem registru, nastale pri vpisovanju dejstva ali 
podatka, popravi matičar na način, ki ga predpiše minister, pristojen 
za upravne notranje zadeve. 

Če je potrebno tako napako popraviti tudi v evidencah drugih 
organov, jih mora matičar v roku treh dni od poprave napake o 
tem obvestiti. 

V. ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IZ 
MATIČNEGA REGISTRA 

27. člen 
Splošne določbe 

Za obdelavo osebnih podatkov iz matičnega registra se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Pristojni organ zbira osebne podatke od organov ali 
posameznikov, ki morajo po tem zakonu obveščati pristojni or- 
gan, iz že obstoječih zbirk podatkov pristojnega organa in iz 
evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi 
upravljavci. 

• 
O zbiranju podatkov od organov, ki morajo po tem zakonu 
obveščati pristojni organ, ali iz že obstoječih zbirk podatkov, 
pristojni organ ni dolžan obvestiti posameznika, na katerega se ti 
podatki nanašajo. 

Osebne podatke iz matičnega registra lahko uporabljajo za 
opravljanje nalog iz svojega delovnega področja delavci 
ministrstva, pristojnega za upravne notranje zadeve in pristojnega 
organa, uporabljajo pa jih lahko tudi drugi uporabniki, ki so za 
njihovo pridobivanje pooblaščeni z zakonom ali s pisno privolitvijo 
posameznika. 

28. člen 
Osebe, upravičene do izdaje izpiskov in potrdil 

Izpiski in potrdila iz matičnega registra se izdajo na zahtevo 
posameznika, na katerega se vpis nanaša. V primeru, da vpisani 
ni več živ, pa na zahtevo njegovega ožjega družinskega člana, 
če umrli v času življenja ni izrecno prepovedal posredovanja 
svojih osebnih podatkov. 

Na zahtevo drugih oseb se izpiski in potrdila lahko izdajo v primeru, 
če imajo zakonsko pooblastilo ali pisno privolitev oseb iz prejšnjega 
odstavka. 

29. člen 
Pravica do vpogleda v matični register 

Pravico do vpogleda v podatke, ki so vpisani v matični register in 
v zbirko listin k matičnemu registru ima posameznik, na katerega 
se vpis nanaša. V primeru, da vpisani ni več živ, pa njegovi ožji 
družinski člani, če umrli v času življenja ni izrecno prepovedal 
posredovanja svojih osebnih podatkov. 

Druge osebe imajo pravico do vpogleda samo v primeru, če 
imajo zakonsko pooblastilo ali pisno privolitev oseb iz prejšnjega 
odstavka. 

26. člen 
Obnova matičnega registra 

V primeru uničenja matičnega registra mora pristojni organ regis- 
ter obnoviti. Način obnove predpiše minister, pristojen za upravne 
notranje zadeve. 

Za obnovo matičnega registra morajo posamezniki in pravne 
osebe pristojnemu organu posredovati vse podatke ali javne listine, 
za katere vedo oziroma z njimi razpolagajo. 

30. člen 
Posredovanje podatkov uporabnikom 

Pristojni organ, pri katerem je posameznik vpisan v matični reg- 
ister, posreduje osebne podatke iz matičnega registra 
uporabnikom, ki jih potrebujejo za vzdrževanje registrov in evidenc 
iz svojega delovnega področja, če so za pridobitev teh podatkov 
pooblaščeni z zakonom. 

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabnikom namesto 
pristojnega organa posreduje ministrstvo, pristojno za upravne 
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notranje zadeve. Uporabniki morajo za posredovanje podatkov z 
uporabo informacijsko telekomunikacijske tehnologije izpolnjevati 
tehnične in druge pogoje, ki jih določi minister, pristojen za upravne 
notranje zadeve, ki določi tudi način posredovanja teh podatkov. 

Za posredovanje podatkov uporabnikom iz prvega odstavka tega 
člena na elektronski način ali z neposredno računalniško 
povezavo je potrebno predhodno soglasje ministra, pristojnega 
za upravne notranje zadeve. 

31. člen 
Uporaba podatkov za povezovanje evidenc 

pristojnega organa 

Podatki iz matičnega registra se lahko uporabljajo tudi za 
povezovanje s podatki centralnega registra prebivalstva in s 
podatki iz drugih evidenc, ki jih vodi pristojni organ, če je za to 
pooblaščen z zakonom. 

VI. NADZORSTVO 

32. člen 
Nadzor 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
ministrstvo, pristojno za upravne notranje zadeve. Nadzor lahko 
opravlja pooblaščena oseba ministrstva, ki ima opravljen poseben 
izpit za vodenje matičnega registra. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

33. člen 
Kazni 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki v predpisanem roku ne prijavi rojstva 
(drugi odstavek 7. in 8. člen), otrokovega osebnega imena (9. 
člen) ali smrti (drugi odstavek 12. in 13. člen). 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev, se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, ki v predpisanem roku ne prijavi 
rojstva (prvi odstavek 7. in 8. člen) ali smrti (prvi odstavek 12. in 
13. člen), odgovorna oseba pravne osebe pa za isti prekršek z 
denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba organa, ki ne pošlje v predpisanem 
roku pravnomočne sodne odločbe ali druge javne listine 
pristojnemu matičarju za vpis v matične knjige oziroma matični 
register (drugi odstavek 10., drugi odstavek 14. in prvi odstavek 
20. člena). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 
Izvršilni predpisi 

Minister, pristojen za upravne notranje zadeve v enem letu od 
uveljavitve tega zakona predpiše: 
- vsebino posebnega izpita za vodenje matičnega registra; 

metodologijo in pogoje za vodenje matičnega registra; 

popravo napak in način obnove matičnega registra; 
način posredovanja podatkov iz matičnega registra; 
obliko in vsebino izpiskov iz matičnega registra. 

35. člen 
Uskladitvene določbe 

Pogoji za vodenje matičnega registra po tem zakonu se zagotovijo 
v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

Matične knjige, ki so se vodile do uveljavitve tega zakona ostanejo 
v veljavi in se vodijo še naprej do prenosa podatkov iz matičnih 
knjig v matični register. Podatki se v matični register vpisujejo in 
prenesejo v skladu z 4. členom tega zakona. 

36. člen 

Delavec pristojnega organa, ki vodi matični register in nima 
opravljenega posebnega izpita iz 5. člena tega zakona, mora izpit 
opraviti v enem letu od uveljavitve izvršilnega predpisa, s katerim 
bo določena njegova vsebina. 

Delavcu pristojnega organa, ki je pred uveljavitvijo tega zakona 
opravil izpit s področja matičnih zadev, se ta prizna kot poseben 
izpit, predpisan s tem zakonom. 

37. člen 

Matične knjige, ki so se vodile do uveljavitve tega zakona in tiste, 
ki se vodijo še naprej v skladu z 35. členom tega zakona, kot tudi 
izpiski in potrdila iz teh knjig imajo dokazno moč javnih listin. 

Izpiski iz matičnih knjig diplomatsko konzularnih predstavništev 
nekdanje SFRJ o matičnih dejstvih slovenskih državljanov, vpisanih 
v te knjige do 25.6.1991, imajo dokazno moč javnih listin, s katerimi 
se dokazujejo rojstva, sklenitve zakonskih zvez ali smrti. 

38. člen 

Kjer se drug zakon ali podzakonski predpis sklicuje na matične 
knjige, se te določbe smiselno nanašajo na matične knjige oziroma 
matični register v skladu s tem zakonom. 

39. člen 
Prenehanje veljavnosti zakonov in uporaba 

podzakonskih predpisov 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o matičnih 
knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86 in Uradni list RS, 
št. 28/95 in 84/00) in Navodilo o vodenju matičnih knjig (Uradni list 
SRS, št.8/77). Določbe členov 19.a do 19.d navedenega zakona 
se uporabljajo še tri leta od uveljavitve taga zakona, druge določbe 
Zakona o matičnih knjigah in Navodila o vodenju matičnih knjig pa 
se v skladu s 35. členom tega zakona za vodenje matičnih knjig 
uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju z določbami tega 
zakona 

40. člen 
Veljavnost 

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

Zakon je sistemsko razdeljen v osem zaključenih poglavij. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE: 

1. do 5. člen 

V splošnih določbah je predlagatelj opredelil vsebino zakona, pojem 
matičnega registra, pristojnost za njegovo vodenje, podatke, ki 
se vpisujejo v matični register ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
matičar za vodenje matičnega registra. 

Zakon uvaja povsem nov način vodenja matičnih dejstev, ki se v 
skladu z določbami dosedanjega zakona vodijo ločeno, v rojstni, 
poročni in v matični knjigi umrlih, glede na vrsto dogodka. Matične 
knjige se vodijo ročno. Matičar mora o matičnih dejstvih in o drugih 
spremembah osebnega stanja posameznika obveščati vse evi- 
dence in organe, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje 
podatkov, zato neredko prihaja do napak pri prepisovanju in 
prenosu podatkov v računalniške baze uporabnikov, pa tudi do 
časovnega zamika pri ažuriranju teh podatkovnih baz. 

Koncept vodenja matičnega registra, ki ga uvaja predlagani zakon 
temelji na enotnem, računalniško vodenem registru, v katerega 
se vpisuje celoten razvid osebnih stanj državljanov Republike 
Slovenije, hkrati pa tudi razvid rojstev, porok in smrti tujcev, ki so 
se dogodila na območju Republike Slovenije. Sistem zagotavlja, 
da se vsa matična dejstva in druge spremembe osebnih stanj 
zbirajo v enotni podatkovni bazi, po kraju dogodka. Tak način 
vodenja pomeni prilagajanje postopkov sodobni tehnologiji, saj bo 
ob uvedbi e-uprave vse več storitev, ki jih bo posameznik lahko 
uresničeval z elektronskim poslovanjem. Novi sistem vodenja bo 
zagotavljal sočasno ažuriranje podatkov v vseh evidencah, ki 
črpajo podatke za svoje računalniške baze iz matičnega registra, 
omogočal pa bo tudi pridobivanje izpiskov in potrdil iz matičnega 
registra pri katerikoli upravni enoti, ne le tam, kjer je bilo posamezno 
matično dejstvo vpisano, kot to velja danes. 

Podatki se v matični register vpisujejo po kraju dogodka, kar 
pomeni, da je za vpis posameznega matičnega dejstva ali druge 
spremembe osebnih stanj pristojna upravna enota, na območju 
katere je matično dejstvo ali sprememba nastala. Tako načelo 
glede vpisa matičnih dejstev velja v večini evropskih držav in 
zagotavlja zanesljivost vpisa ter takojšnjo informacijo o tem, kje 
se nahaja arhiv oziroma listine, ki so podlaga za vpis. 

Predlog zakona taksativno določa podatke, ki se vpisujejo v matični 
register. 

Posebej določa podatke, ki se v matični register vpisujejo za 
državljane Republike Slovenije, za katere se v skladu z zakonom 
vodi celotno osebno stanje in posebej podatke, ki se v register 
vpisujejo za tujce. Osebno stanje namreč predstavlja skupek 
civilnih in upravnih razmerij, ki se v skladu z Zakonom o 
mednarodnem zasebnem pravu in postopku presojajo po pravu 
države, katere državljan je vpisani. V osebno stanje sodi tudi 
podatek o državljanstvu. Državljanstvo predstavlja pravno vez 
med posameznikom in državo, pri čemer gre za suvereno pravico 
vsake države, da sama odloči, koga šteje za svojega državljana. 
To je tudi razlog, da se v matični register državljanstva za tujce 
ne vpisuje in se zanje tudi ne vodi osebni status. Za tujce se zato 
v register vpisujejo tista matična dejstva (rojstvo, poroka, smrt), 
ki so nastala na območju Republike Slovenije, s podatki, ki so 
matičarju v času vpisa znani. 

Skladno z novim konceptom informatiziranega vodenja matičnega 
registra bo na območju posamezne upravne enote oblikovano 
enotno matično območje. Po dosedanjem zakonu ima 58 upravnih 
enot 247 matičnih območij, kar se je v dosedanji praksi izkazalo 
kot neracionalno, saj se večina vpisov matičnih dejstev opravi na 
sedežu upravne enote. 

Za neposreden vpis dejstev v matični register in za izdajo izpiskov 
in potrdil iz registra predlog zakona določa pristojnost matičarja, 
ki mora imeti zaradi strokovnih znanj, ki jih potrebuje pri svojem 
delu, opravljen poseben izpit, katerega vsebino predpiše minis- 
ter, pristojen za upravne notranje zadeve. Matičar mora poznati 
vso veljavno zakonodajo, ki ureja osebno stanje posameznika 
(Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o 
osebnem imenu, Zakon o državljanstvu, Zakon o mednarodnem 
zasebnem pravu in postopku, Zakon o nepravdnem postopku, 
itd), pa tudi predpise, ki so urejali osebni status od Avstro-ogrske 
monarhije dalje. Poleg navedene zakonodaje mora matičar poznati 
tudi določbe drugih predpisov, ki se posredno navezujejo na osebni 
status posameznika (Zakon o dedovanju, Zakon o nepravdnem 
postopku, Zakon o centralnem registru prebivalstva itd) ter številne 
mednarodne konvencije in sporazume, katerih podpisnica je tudi 
Republika Slovenija, ki urejajo izdajanje izpiskov iz matičnih knjig 
in drugih javnih listin v mednarodnem prometu. S tem želi 
predlagatelj zagotoviti pravilno, ažurno in zakonito vodenje 
matičnega registra glede na pomembnost te evidence, 
upoštevajoč posledice, do katerih lahko privede nepoznavanje 
teh predpisov. 

II. VPISI MATIČNIH DEJSTEV, NASTALIH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

V drugem poglavju, ki zajema člene 6 -15, je predlagatelj določil 
organ, pristojen za vpis posameznega matičnega dejstva, 
prijavitelje in roke za prijavo matičnih dejstev ter pravno podlago 
vpisa. Določil je tudi pristojnost in pravne podlage za vpis smrti v 
postopkih razglasitve pogrešanca za mrtvega ter smrti, 
ugotovljene v sodnem postopku in omogočil vpis matičnih dejstev, 
ki zaradi izrednih okoliščin v register niso bila vpisana. 

6. do 12. člen 

Pristojnost za vpis posameznega matičnega dejstva se presoja 
po kraju dogodka, kar pomeni, da je za vpis rojstva, zakonske 
zveze ali smrti pristojen matičar tiste upravne enote, na območju 
katere je kraj, kjer je matično dejstvo nastalo. 

Tak način vpisovanja zagotavlja: 
popolnost zajetja (zabeležijo se vsi dogodki na določenem 
območju, ne glede na stalno prebivališče ali državljanstvo, 
podatki o dogodkih se ne izgubljajo); 
uradnost vira (dogodek zabeleži uradna oseba po svoji 
krajevni pristojnosti); 
odgovornost za pravilnost podatkov (tisti, ki je zabeležil 
podatke, zanje odgovarja po vsebini in ažurnosti, pristojen je 
tudi, da preveri podatke in odpravi morebitno napako); 
stabilnost podatkovnega vira (podatkovni vir se po kraju 
dogodka ne spreminja, ker je dogodek vsak zase enkraten in 
fiksen); 
enkratnost zajetja (do dvojnikov ne prihaja, če pa pride do 
poskusa dvojnega vpisa istega dogodka, se ta takoj odkrije). 
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Zakon določa izjeme od navedenega načela le za primere, ko ni 
mogoče ugotoviti kraja nastanka matičnega dejstva: vpis rojstva 
otroka med potovanjem s prometnim sredstvom, vpis najdenčka 
in najdba trupla. Za te primere določa zakon pristojnost tiste 
upravne enote, kamor spada kraj, kjer se je materino potovanje 
končalo ali kraj, kjer je bil novorojenček ali truplo najdeno. 

Praviloma je prijavitelj rojstva zdravstveni zavod, kjer se otrok 
rodi. Če se rodi izven zdravstvenega zavoda je rojstvo dolžan 
prijaviti posameznik, ki je bil ob rojstvu prisoten oziroma mati, ko 
je za to zmožna. Vpis rojstva v matični register izvrši matičar na 
podlagi prijave in potrdila zdravnika o rojstvu otroka. Izjema je 
vpis otroka neznanih staršev (najdenček), kjer predstavlja podlago 
vpisa rojstva odločba centra za socialno delo, s katero ta organ 
določi otrokove osebne podatke, potrebne za vpis v matični reg- 
ister. Dolžnost centrov za socialno delo za določitev osebnega 
imena otroku, ki nima staršev izhaja že iz določb Zakona o 
osebnem imenu, v njihovo pristojnost pa sodi tudi skrb za varstvo 
takih otrok. 

Tisti, ki so otroku dolžni določiti osebno ime po zakonu o osebnem 
imenu, morajo izbrano osebno ime sporočiti pristojnemu matičarju 
v 30 dneh od otrokovega rojstva. S to določbo je predlagatelj 
skrajšal ta rok iz dveh mesecev, kot je določen v sedaj veljavnem 
zakonu. Obveznost matičarja je, da vpis izvrši takoj ko je mogoče 
in o vpisu obvesti tudi druge evidence, česar pa ne more storiti, 
dokler otroku ni določeno osebno ime. Predlagatelj tudi ocenjuje, 
da je enomesečni rok zadosten, da se starši sporazumejo in 
določijo otroku osebno ime, skrajševanje rokov pa je smotrno 
tudi zaradi ažuriranja in hitrejšega pretoka podatkov v e-postopkih. 

15. člen 

S to določbo je predlagatelj uredil vpis tistih matičnih dejstev, ki 
zaradi izrednih okoliščin, kot so potres, poplave ali drugi izredni 
dogodki, niso bila vpisana v skladu z zakonom. Gre za primere, 
ko bi bilo delo organov, pristojnih za prijavo dejstev onemogočeno 
ali pa ne bi bilo mogoče pridobiti ustreznih listin za vpis. Vpis 
matičnega dejstva (rojstvo, poroka ali smrt) v matični register se 
v takih primerih lahko izvrši na podlagi odločbe pristojnega organa. 
Namen te zakonske določbe je, da se omogoči vpis vseh matičnih 
dejstev in tako zagotovi popolnost evidence. 

III. VPIS MATIČNIH DEJSTEV, NASTALIH V TUJINI 

16. do 18. člen 

Vpis matičnih dejstev slovenskih državljanov v tujini izvrši matičar 
na podlagi izpiska iz matične knjige pristojnega tujega organa. 
Izjemoma, če izpiska iz tujine ni mogoče pridobiti, bodisi da v tujini 
matičnih dejstev tujih državljanov ne vpisujejo ali ne vodijo matičnih 
knjig, se vpis v matični register lahko izvrši tudi na podlagi odločbe 
pristojnega organa, če oseba, ki zahteva vpis v matični register v 
Republiki Sloveniji, predloži dokaze o nastalem matičnem dejstvu, 
za katerega predlaga vpis. Navedeni členi določajo pravno podlago 
in pristojnost za vpis vseh matičnih dejstev slovenskih državljanov 
v tujini in zagotavljajo popolnost evidence osebnih stanj državljanov 
Republike Slovenije. 

Enako pristojnost kot za vpis matičnih dejstev naših državljanov, 
nastalih v tujini pa zakon določa tudi za vpis rojstva ali smrti na 
slovenski ladji ali zrakoplovu. 

IV. VODENJE MATIČNEGA REGISTRA 

19. člen 

Matični register je računalniško vodena baza podatkov na 
centralnem računalniku, ki je z uporabo sodobnih informacijskih 
tehnologij povezan s centralnim registrom prebivalstva in 
predstavlja primarno podatkovno bazo osebnih stanj. Pristojni 
matičar v centralno informatizirano bazo, ki je enotna in jo za 
celotno območje Republike Slovenije vodi in vzdržuje ministrstvo, 
pristojno za upravne notranje zadeve, vpisuje podatke o nastalih 
matičnih dejstvih in drugih spremembah osebnih stanj. Podrobnejši 
način vodenja, metodologijo in pogoje za vodenje matičnega 
registra predpiše minister, pristojen za upravne notranje zadeve 
s posebnim izvršilnim predpisom. 

20. člen 

Vpis matičnega dejstva mora matičar izvršiti takoj, ko preveri 
pravilnost podatkov po uradnih evidencah. Glede na to, da 
predstavlja matični register popolno evidenco osebnih stanj 
posameznikov zakon zavezuje tudi vse druge organe, ki izdajajo 
odločbe oziroma druge javne listine, ki vplivajo na spremembo 
osebnih stanj posameznika, da le-te zaradi vnosa v register 
posredujejo upravni enoti v petnajstih dneh, od dneva 
pravnomočnosti oziroma izdaje. 

V primeru, da vpisa spremembe osebnega stanja glede na stanje, 
ki ga izkazuje register, matičar ne more izvršiti, mora postopek 
prekiniti in stranko napotiti na organ, pristojen za rešitev 
predhodnega vprašanja. Tako na primer matičar ne sme vpisati 
očetovstva na podlagi podanega priznanja očetovstva, če je oče 
otroka v matični register že vpisan, vse dotlej, dokler očetovstvo 
vpisanega ni izpodbito s pravnomočnim pravnim aktom, ki ga 
izda pristojno sodišče. Prav tako ne sme vpisati nove zakonske 
zveze, dokler ni vpisano prenehanje že vpisane zakonske zveze. 

21. člen 

Zaradi ažuriranja evidenc drugih organov, katerim predstavlja 
matični register osnovni vir podatkov, je s to zakonsko določbo 
posebej opredeljena obveznost matičarja, da v roku treh dni od 
dneva vpisa matičnih dejstev ali drugih sprememb osebnih stanj 
obvesti te organe. Šele s popolno informatizacijo matičnega 
registra in neposredno povezavo z drugimi evidencami se bodo 
te evidence s podatki napajale samodejno, brez časovnega 
zamika. Zato je predlagatelj ocenil, da je do popolne informatizacije 
navedena določba v zakonu še potrebna. 

22. člen 

Iz te določbe izhaja obveznost obveščanja tujih držav o nastanku 
matičnega dejstva, ki je nastalo za njihovega državljana na 
območju Republike Slovenije. Namen te določbe je, da se omogoči 
drugim državam urediti osebni status za svoje državljane. Tak 
način obveščanja je določen tudi v predpisih nekaterih drugih 
evropskih držav (Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Švica, Hrvaška 
itd.). 
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23. člen 

S tem členom je določen način izdaje izpiskov in potrdil iz 
matičnega registra, podatki, ki jih vanje vpisuje matičar ter 
pristojnost za njihovo izdajo. Matičar izdaja izpiske po zadnjem 
stanju, ki ga izkazuje matični register, potrdila iz matičnega registra 
pa lahko vsebujejo vse podatke, vpisane v matičnem registru ali 
le podatke o posameznih vpisanih dejstvih, glede na zahtevo in 
potrebe upravičenca. Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra 
posameznik lahko pridobi pri katerikoli upravni enoti, ne glede na 
mesto vpisa, kar omogoča centralno vodenje matičnega registra. 

Glede izdaje izpiskov in potrdil iz matičnega registra na dvojezičnih 
območjih je predlog zakona sledil Zakonu o državni upravi. 

24. člen 

Podatki, vpisani v matični register so trajnega pomena, zato se 
hranijo še sto let od zadnjega vpisa, po tem roku se matični 
register izroči v hrambo Arhivu Republike Slovenije. Prav tako se 
matične knjige, ki so se vodile po predpisih, veljavnih do uveljavitve 
novega zakona hranijo pri pristojni upravni enoti še sto let od 
zadnjega vpisa, po preteku tega časa pa se izročijo v hrambo 
Arhivu Republike Slovenije. Knjige, ki so jih vodili organi verskih 
skupnosti pa se po tem času lahko izročijo tudi arhivom 
posameznih verskih skupnosti. Ne glede na to, kje se hranijo 
matične knjige in matični register pa izpiske in potrdila lahko izdaja 
le matičar. 

25. člen 

Napake v matičnem registru matičar lahko popravi le na način, ki 
ga s podzakonskim aktom predpiše minister, pristojen za upravne 
notranje zadeve. Izvedba oziroma postopek poprave napak mora 
zagotavljati vpogled v celotno zgodovino vnosa podatkov, zlasti 
kdo in kdaj je izvršil vnos ali popravo posameznega podatka v 
registru. O popravljenem podatku mora matičar v roku treh dni 
obvesti tudi evidence drugih organov, ki so do podatkov upravičeni. 
S popolno informatizacijo, ko bo med evidencami vzpostavljena 
on-line povezava, tako obveščanje ne bo več potrebno. 

26. člen 

V tem členu je določena obveznost obnove uničenega ali 
izgubljenega matičnega registra. Podatke za obnovo registra 
morajo posredovati posamezniki in pravne osebe, ki za podatke 
vedo ali z njimi razpolagajo. Način obnove predpiše minister, 
pristojen za upravne notranje zadeve. Obveznost obnove je 
predlagatelj določil zaradi pomembnosti podatkov, ki jih vsebuje 
register tako za posameznika, kot tudi za pravne osebe, saj se 
na te podatke navezuje izvajanje številnih zakonov: Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o dedovanju, 
Zakon o osebnem imenu, Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, Zakon o socialnem varstvu in drugi. 

V. ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IZ 
MATIČNEGA REGISTRA 

27. do 31. člen 

Zbiranje in posredovanje podatkov iz matičnega registra se 
nanaša na nabor podatkov iz 4. člena, samo posredovanje pa 
tudi na različne oblike in podatke v elektronski obliki, podatke v 
računalniškem izpisu ter na podatke na izpiskih in potrdilih iz 
registra. Način obdelave podatkov ter osebe, upravičene do izdaje 
izpiskov in potrdil iz matičnega registra je urejeno v členih 27 do 
31. 

Namen tega sklopa zakonskih določb je zagotoviti varstvo osebnih 
podatkov, tako pri upravljavcu, kot tudi pri posredovanju podatkov 
drugim upravičencem, pri čemer so določbe tega poglavja v celoti 
usklajene z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Varstvo 
podatkov bo zagotovljeno z nadzorovanim dostopom do 
podatkovne baze, kar bo upravljavcu ob vsakem času omogočalo 
ugotavljanje kdo, kdaj in do katerih podatkov je dostopal. Med 
varnostne mehanizme pa sodi tudi postopek predhodne 
registracije za dostop do podatkov v matičnem registru, s čimer 
bo dovoljen dostop do podatkov v matičnem registru le tistim, ki 
imajo zakonsko podlago za pridobivanje teh podatkov. 

Podatki iz matičnega registra se lahko posredujejo upravičencem 
na obrazcih, magnetnih medijih, po elektronski pošti ali z 
neposredno računalniško povezavo, na način, ki ga določi minis- 
ter, pristojen za upravne notranje zadeve. Zaradi nadzora nad 
posredovanjem podatkov na elektronski način ali z neposredno 
računalniško povezavo pa zakon določa, da mora biti za tak 
način poslovanja predhodno pridobljeno soglasje ministra, 
pristojnega za upravne notranje zadeve. Namen tega soglasja je 
v obveznosti upravljavca zbirke podatkov (v tem primeru 
matičnega registra), da pred dovoljenjem preveri ali so pri 
uporabniku zagotovljeni vsi zakonski, tehnični in kadrovski pogoji, 
ki bodo zagotovili varstvo osebnih podatkov in preprečili njihovo 
zlorabo. 

VI. NADZORSTVO 

32. člen 

Nadzor nad izvajanjem zakona je urejen povsem na novo in je v 
pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravne notranje zadeve. 
Neposreden nadzor lahko opravlja le delavec ministrstva, ki ima 
opravljen poseben izpit za vodenje matičnega registra. Namen te 
določbe je, da se določi pravna podlaga za nadzor, česar dosedanji 
zakon ne ureja. 
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33. člen 36. člen 

V kazenskih določbah so opredeljeni prekrški v zvezi z izvajanjem 
zakona in denarne kazni za te prekrške. Denarne kazni so 
določene v razponu, tako za posameznike kot tudi za pravne 
osebe oziroma za njihove odgovorne osebe. Višina denarnih kazni 
je določena glede na vrsto in težo prekrška, pri čemer je predlagatelj 
želel zagotoviti dosledno izvajanje zakona ter pravilno in ažurno 
vodenje evidenc o osebnem statusu posameznika. Z denarnimi 
kaznimi, ki so določene v razponih, je predlagatelj zagotovil, da 
se v izvedenem postopku, pred izrekom denarne kazni subjektivno 
in objektivno oceni teža kršitve glede na okoliščine, i/ katerih je bil 
prekršek storjen. V kolikor bi bile denarne kazni določene v fiksnem 
znesku tak sistem po oceni predlagatelja ne bi bil objektiven, saj 
ne bi omogočal presoje vseh okoliščin, ki so privedle do kršitve 
določb zakona. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

V prehodnih in končnih določbah je določen enoletni rok, v katerem 
mora minister, pristojen za upravne notranje zadeve predpisati 
podzakonske akte, s katerimi uredi vsebino posebnega izpita za 
matičarje, metodologijo in pogoje za vodenje matičnega registra, 
način poprave napak in obnove matičnega registra, način 
posredovanja podatkov ter obliko in vsebino izpiskov iz matičnega 
registra. 

35. člen 

Pogoji za vodenje matičnega registra v obliki računalniško vodene 
baze podatkov morajo biti zagotovljeni v dveh letih od dneva 
uveljavitve zakona. V tem času bo potrebno zagotoviti vso 
računalniško podporo in usposobiti kadre. Po vzpostavitvi 
matičnega registra se bodo novo nastala matična dejstva vnašala 
v računalniško bazo podatkov, dejstva nastala pred tem, pa se 
bodo iz matičnih knjig v računalniško evidenco vnašala postopoma. 
Do prenosa podatkov v matični register za vse živeče vpisane 
osebe bosta vzporedno potekala oba načina vodenja osebnega 
statusa, ročno in računalniško, s čimer je želel predlagatelj 
zagotoviti kontinuiteto vodenja osebnih stanj. To pomeni, da se 
bodo z začetkom računalniško vodenega registra vsa tekoča 
matična dejstva začela voditi izključno računalniško, med tem ko 
se bo o posamezniku ročno vodila rojstna matična knjiga do 
takrat, ko bodo podatki prenešeni v računalniško voden matični 
register. 

V enem letu od sprejema izvršilnega predpisa morajo opraviti 
poseben izpit za vodenje matičnega registra tisti delavci, ki že 
imajo pooblastilo za vodenje matičnih knjig, pa izpita doslej še 
niso opravili. Delavcem, ki so pred uveljavitvijo zakona že opravljali 
izpit pa se ta prizna kot poseben izpit, ki ga določa ta zakon. 

38. člen 

Glede na dejstvo, da se bodo matične knjige vodile le še do 
prenosa podatkov iz matičnih knjig v matični register, kasneje pa 
bo v veljavi le matični register, je predlagatelj z navedenim členom 
terminološko rešil neskladje z drugimi zakoni, ki vsebujejo termine: 
matične knjige, matična knjiga umrlih, poročna matična knjiga 
(npr. Zakon o dedovanju, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih itd..) 

39. člen 

Z uveljavitvijo zakona preneha veljati dosedanji Zakon o matičnih 
knjigah, razen določil 19.a do 19.d člena, ki se uporabljajo še tri 
leta od uveljavitve zakona. Gre za določbe, ki se nanašajo na 
poseben postopek ugotovitve in vpisa smrti za osebe, ki so 
izgubile življenje neposredno po koncu II. svetovne vojne ali med 
njo, pa njihova smrt še ni bila vpisana v matično knjigo umrlih. Po 
zbranih podatkih je bilo od leta 1995, ko so bile sprejete spremembe 
in dopolnitve Zakona o matičnih knjigah (19. a do 19. d člen) do 
leta 2000 vloženih več kot 1500 predlogov. Od leta 2000, ko je bila 
podaljšana veljavnost teh določb, do meseca avgusta 2002, pa je 
bilo vloženih še približno 750 zahtevkov. Večina teh zahtevkov je 
bila vložena v povezavi s postopki za pridobitev statusa, žrtve 
vojnega nasilja, ki kot dokazilo za pridobitev statusa po umrli 
osebi določa tudi predložitev izpiska iz matične knjige umrlih za 
umrlo osebo. Ker je podaljšan tudi rok za pridobitev statusa žrtev 
vojnega nasilja v skladu z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja 
predlagatelj ocenjuje, da je podaljšanje uporabe navedenih določb 
smotrno, hkrati pa meni, da je to dovolj dolgo obdobje, v katerem 
bodo vse osebe, ki so za to upravičene, lahko zahtevale uvedbo 
postopka za ugotovitev in vpis smrti za vse tiste osebe, za katere 
vpis še ni urejen. 

Zaradi vzporednega vodenja matičnih knjig, na način, kot ga 
določa sedanji Zakon o matičnih knjigah, ki bo potekalo do takrat, 
ko bodo vsi podatki preneseni v računalniško voden matični reg- 
ister, je predlagatelj v prehodnih in končnih določbah podaljšal 
tudi uporabo tistih določb Zakona o matičnih knjigah in Navodila o 
vodenju matičnih knjig, ki se nanašajo na vodenje matičnih knjig, 
s čimer se zagotavlja kontinuiteta vodenja osebnih stanj 
posameznikov in pravilnost vpisov podatkov v matične knjige. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGE SPLOŠNEGA AKTA S 
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Zakon o matičnem registru 
(EVA: 2001-1711-0057) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a. Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

"Na področju, ki ga ureja Zakon o matičnem registru je 
zagotovljena suverena pravica države." 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

"Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja 
predlagani zakon." 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

"NI potreb za izpolnjevanje obveznosti na tem področju." 

3. Skladnost predloga s predpisi ES 

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, 
delno usklajeno, usklajeno): 

"Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se 
nanašali na zakon nI." 

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

"NI potrebe po usklajevanju z ostalimi viri prava ES." 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

"Ni potrebe po usklajevanju s predpisi ES." 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (letok 

"Ker je pravica suverenosti pri določanju razmerij na 
področju, ki ga ureja zakon popolna, nI potrebe po določitvi 
rokov." 

5. Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

"Pravnih virov, za urejanje razmerij, kot jih ureja zakon 
in ki bi bili obvezujoči za našo državo, ni." 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik: 

"Zakon o matičnem registru ni preveden v noben drug 
tuj jezik." 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza) 

"Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni 
strokovnjaki." 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje rokov za uskladitev: 

"Vsebina določil zakona ni povezana z državnim 
programom za prevzem pravnega reda ES." 

dr. Bojan Bugarič 
DRŽAVNI SEKRETAR 

dr. Rado Bohinc 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 

(ZTNP-1) 

- prva obravnava - EPA 753 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENJE 

Skupina poslancev (Dušan Vučko) 

Ljubljana, 17.1.2003 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O TRIGLAVSKEM 
NARODNEM PARKU 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Sporočajo, da bo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora v imenu predlagateljev 
sodeloval Dušan Vučko. 

Poslanci: 

DUŠAN VUČKO, l.r. 
IVAN BOŽIČ, l.r. 

VALENTIN POHOREC, l.r. 
JANKO VEBER, l.r. 

) PREDLOG ZAKONA O TRIGLAVSKEM 

PARKU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Varstvo naravnih vrednot je nedvomno ena izmed pomembnih 
funkcij države. Z namenom ohranjanja naravnih vrednot je v letu 
1981 bivša Skupščina SRS sprejela Zakon o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 - popravek in 
42/86- v nadaljnjem besedilu: ZTNP) s katerim je območje 
osrednjega dela Julijskih Alp pridobilo status narodnega parka, 
kot enega izmed širših zavarovanih območij. 

Poleg ohranjanja narave pa bi moral ZTNP, v skladu s primerljivo 
tujo zakonodajo, ljudem na tem območju omogočiti tudi razvoj 
turizma, kmetijstva in gozdarstva, ki naj bi bil usklajen z naravnimi 
danostmi in vrednotami ter omogočiti prebivalcem in drugim 
obiskovalcem parka uživanje naravnih in kulturnih vrednot ter 
rekreacijo v naravi. Vendar pa ni predvidel pravih ukrepov v obliki 

odškodnin in rent ali pa vsaj drugih ekonomskih ukrepov, s katerimi 
bi nadomestili omejevanje lastninske pravice na zaščitenem 
območju. Zakon tudi ni zagotovil programov, ki bi na ustrezen in 
uspešnejši način zagotovili ekonomsko aktivnost na teh 
depriviligiranih območjih. 

Takšno stanje namreč predstavlja nevarnost za prihodnost 
vzpostavljanja zavarovanih območij in zavest o njihovi 
pomembnosti. Onemogoča vzpostavitev pozitivne zavesti o 
možnosti uveljavljanja sonaravnega turizma in ostalih dejavnosti. 
Tu namreč zamujamo, posledice pa bi lahko bile hude. Kronično 
pomanjkanje finančnih vzpodbud za podporo in razvoj dejavnosti, 
ki so tradicionalne v tem prostoru in s tem pomembne za življenje 
lokalnega prebivalstva se je pokazalo kot hiba, ki je bila mnogokrat 
vzrok za širše nerazumevanje namena in pomena narodnega 
parka. Še bolj kot to je ta težava negativno vplivala na 
zmanjševanje vpliva parkovne politike drugod v Sloveniji. 

Konflikti, ki so pogojeni s pomanjkljivostmi zakona, so se 
intenzivirali zlasti z dvigom osveščenosti fizičnih in pravnih oseb 
o svojih pravicah, ki jim jih zagotavlja nova Ustava RS in zakoni in 
z ustanovitvijo novih občin konec leta 1994, saj so si občine 
znotraj območja Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: 
TNP) začele prizadevati za vsesplošen razvoj (zlasti razvoj 
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turizma) na teh območjih. Konflikti so bili (in so še) izraziti zlasti na 
tistih območjih občin znotraj območja TNP, ki so izrazito turistično 
naravnana in so kot taka, v skladu z Zakonom o pospeševanju 
turizma, razglašena za zaokrožena turistična območja. Omenjene 
konflikte je sicer omilila novela ZTNP, ki je omogočila fizičnim in 
pravnim osebam tiste posege v prostor, ki so utemeljeni in z 
vidika varstva naravne vrednote (narodnega parka) ne pomenijo 
takšne stopnje ogroženosti, da bi se z njimi ogrozila biotska 
raznovrstnost, naravna vrednota ali zavarovano območje. 

Kljub temu pa bi bilo prav, če bi se navedena območja kar izločila 
iz dela parka, ki je pod strožjim varstvenim režimom-. Namen 
zakona bi torej moral biti v določitvi takih razvojnih usmeritev in 
varstvenih režimov, ki bodo varovali naravne vrednote in ohranjali 
veliko biotsko in krajinsko raznovrstnost po eni strani, po drugi 
strani pa dopuščali razvojne možnosti prebivalstva in spodbujali 
trajnostni razvoj v parku. 

V zvezi s tem je treba omeniti zakon o ohranjanju narave iz leta 
1999 (v nadaljevanju: ZON), ki je na področju varstva naravnih 
vrednot postavil popolnoma nov sistem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. V ZTNP je treba, 
glede na njegovo drugačno pravno osnovo in dolgo časovno 
obdobje, v katerem so se zgodile temeljite družbeno - politične 
spremembe, v bistvu posodobiti rešitve in jih uskladiti tudi z ZON. 
Ker pa bi pravno pravilno izvedena prenovitev nomotehnično 
pomenila spremembo praktično vsakega člena zakona posebej, 
kar pa je zaradi nepreglednosti in zapletenosti tako dobljenih 
rešitev nesprejemljivo, je potrebno v celoti nadomestiti obstoječi 
veljavni zakon. 

2. Namen, cilji in poglavitne rešitve zakona 

Nihče se ne more odpovedati naravnim vrednotam na račun 
razvoja. Razvojne načrte in dejanja moramo snovati po načelu 
sonaravnega trajnostnega razvoja in etike, ki nas zavezuje, da 
ne smemo škoditi naravi, pa tudi ne slabosti odlagati v nedogled. 
Potrebno je obuditi zavest o tem, kako dragocen je vsak del 
narave. Nastajal je neverjetno dolgo in mnogi v neponovljivih 
okoliščinah. 

Z izrazom trajnostni razvoj razumemo etično načelo, da moramo 
z našim odnosom in močjo znanja, tehnike in oblasti tako ravnati 
z naravo, da bodo v njej enako dobro in varno za nami živeti 
naslednji rodovi. Določene dele narave z naravnimi znamenitostmi 
moramo zato skrbno zavarovati zaradi odgovornosti do 
naslednjih generacij. Ohranjena in bogata narava je ena od 
bistvenih prednosti Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo ali 
za reševanje obmejnega sodelovanja. Trajno je treba ohraniti 
osnove življenja; izkoriščanje naravnih virov in vrednot mora biti 
vzdržno, razumno in uravnoteženo, torej načrtno in usklajeno. 
Zato ni dovolj reči, da gre za trajnostni razvoj, temveč sonaravni 
trajnostni razvoj, čimbolj prilagojen obnovljivim naravnim virom in 
uravnotežen v naravi. 

Naše vodilo je zagotoviti kakovostno in okolju prilagojeno izvajanje 
raznih dejavnosti. Nekatere spremembe v naravi in v življenju 
ljudi postavljajo glede varstva okolja nove izzive. Ker se zavedamo, 
da lahko narava brez škode prenese le določeno obremenitev, 
moramo temu prilagoditi razvoj dejavnosti 

Narodni park Triglavski narodni park je ustanovljen zaradi varstva 
izjemnih naravnih vrednot, ki se doseže z ustreznim režimom 
prepovedi poseganja vanj. Vse ima neke naravne meje in temu je 
treba prilagoditi obisk ter ga omogočiti predvsem tistim, ki vedo 
kaj nam pomeni lepa in varna narava. Zato je razumljivo, da treba 
Triglavski narodni park upravljati po načelu vzdržnega, 
uravnovešenega In usklajenega razvoja. 

Vse več ljudi se zaveda pomena parkov, ker se tako ohranjajo 
naravne vrednote ter krepijo sonaravne dejavnosti v parku, ki jih 
lahko tržimo. Zato lahko trdimo, da zavarovana območja z 
naravnimi vrednotami ne predstavljajo coklo razvoju, ampak 
predvsem nudijo izvrstne pogoje za razvoj turizma. Turizem je 
pomembna gospodarska panoga, ki se mora razvijati tako, da ne 
ogroža naravnih vrednot, pri čemer pa spoštuje interese in potrebe 
lokalnega prebivalstva. 

S parkom mora živeti celotna regija, turistična ponudba in 
promocija parka pa morata zagotavljati tako prihodek ljudem in 
parku kot tudi za varovanje narave. Dosedaj tako upravljavec 
parka kot lokalne skupnosti ter fizične in pravne osebe na območju 
narodnega parka namreč niso znali izkoristiti kot primerjalne 
prednosti turistične ponudbe regije. Upravljavec je doslej opravljal 
le vlogo »varuha« narave in ni zadosti izkoristil njegovih danosti 
za zagotavljanje dodatnih prihodkov iz naslova turistične ponudbe, 
ki bi jih lahko izkoristil za učinkovitejše upravljanje in prezervacijo 
naravnih vrednot. Zaradi »neživljenskosti« določb sedanjega 
zakona, birokratskega dela zaposlenih v javnem zavodu TNP, 
zlasti tistih, ki na podlagi predpisov sodelujejo pri odločanju o 
pravicah in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb v upravnem 
postopku. Zaradi tega so prebivalci na območju parka le tega 
občutili le kot sistem prepovedi in coklo razvoja - odtod tudi 
pomanjkanje razvojnih iniciativ. Oboji bi se morali zavedati, da je 
park moč učinkovito vključiti v turistično ponudbo, ga bolje 
ekonomsko tržiti kot tudi, da je park oz. naravne vrednote moč 
ohranjati le, če se jih kot elemente turistične ponudbe temu 
primerno ohrani oz. prepreči njihova degradacija. 

Vendar pa Triglavski narodni park ne sme biti samo sistem 
prepovedi in neživljenjskih omejitev, temveč dogovor enakovrednih 
partnerjev o vrednotenju narave in življenjuz njo. S tem predlogom 
zakona želimo doseči ravno to, da bo ta zakon bolj »življenjski«. 
Fizičnim in pravnim osebam omogočamo tiste posege v prostor, 
ki so utemeljeni in z vidika varstva naravne vrednote (narodnega 
parka) ne pomenijo takšne stopnje ogroženosti, da bi se z njimi 
ogrozila biotska raznovrstnost, naravna vrednota ali zavarovano 
območje tei preprečujemo in zmanjšujemo konflikte med 
potrebami lokalnega prebivalstva in državo in na ta način 
zmanjšujemo tudi odklonilno mnenje do ustanavljanja zavarovanih 
območij v Republiki Sloveniji. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Avstrija 

V Avstriji imajo vrsto različnih oblik parkov.V največji meri so to 
nacionalni parki, ki jih je trenutno osem. Za te ministrstvo za 
okolje skrbi v obliki posebnega združenja z imenom: Nacionalni 
parki Avstrije. To združenje skrbi za varstvo, rekreacijo, 
izobraževanje in raziskave. 

Vsaka izmed treh dežel ima deželni zakon in nato še odredbo ali 
zakon o tistem delu nacionalnega parka, ki geografsko sodi v 
posamezno deželo. Vsak deželni zakon in še posebej odredba o 
narodnem parku zelo podrobno opredeljujeta kategorije varstva 
narave oziroma režime znotraj parka. V narodnem parku so: 
osrednja cona, izjemna varstvena cona in zunanja cona. 

Poleg tega poznajo kot oblike zavarovanih površin tudi naravne 
in krajinske parke. Imajo pa posebno kategorijo samovarovanja. 
Prebivalci se odločijo, da bo območje vodeno kot zavarovana 
krajina in sami vzdržujejo krajino. Take skupnosti so primerne v 
visokogorju, kjer je veliko negovanja krajine potrebno opraviti 
ročno. V ta namen dobijo prebivalci sredstva za vzdrževanje 
krajine. Ta sredstva pa morajo zagotoviti lokalne skupnosti, ki so 
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znotraj parka. To so posebne vrste vaških malih skupnosti, ki 
dobijo denar od dežele za vzdrževanje krajine. 

Deželni zakon podrobno opredeljuje kategorije varstva narave in 
tudi podrobno opredeljuje dovoljene posege v parku. Pomemben 
element zakona je zahteva, da je potrebno izdelati plan parka. 
Predpisan je na osnovi tega zakona in mora imeti: 
1. podroben program razvoja celotnega območja strogo 

zavarovanih in manj zavarovanih površin, ki so v zakonu 
opredeljene kot prostorske enote - cone, 

2. načrt upravljanja in finančni načrt varstva narave in kulture, 
3. načrt za vzpostavitev in delovanje geografskega 

informacijskega sistema, 
4. načrt za vzpostavitev in delovanje informacijskih centrov in 

vodniške službe, 
5. načrt za znanstveno raziskovanje in monitoring stanja narave 

in kulture, 
6. podroben program in prostorski načrt za razvoj rekreacije in 

turizma v za to določenih conah. 

V planu določijo kako in kje se bosta odvijala rekreacija in turizem. 
O umetnem zasneževanju ne govorijo posebej, razen za strožje 
varovana območja, kjer je to izrecno prepovedano. 

Iz podatkov CIPRE (Mednarodne komisije za varstvo Alp) imajo 
na Južnem Tirolskem 35% pobočij Alp umetno zasneženih. 

Italija 

V Italiji imajo Zakon o zavarovanih površinah, ki je začel veljati 
leta 1994. Ta zakon določa splošne in posebne mere ter nadzor 
nad zavarovano površino. 

Parke razvrščajo znotraj nacionalnih parkov v I.- prvo, II - drugo, 
in III,- tretjo kategorijo varstva. Prva kategorija pomeni rezervatno 
varstvo, II. kategorija je II. IUCN kategorija in III. kategorija je 
vmesno območje, ki je tamponsko območje. To območje je lahko 
namenjeno aktivnostim, ki so v skladu s cilji trajnostnega razvoja. 

V Italiji imajo naslednje tri vrste zavarovanih območij: 

1. Narodne parke, ki jih sestavljajo zemeljske, rečne, jezerske 
in morske površine, ki vsebujejo enega ali več nedotaknjenih 
ali zaradi človekovih posegov samo delno spremenjenih eko- 
sistemov. Med nje sodijo tudi fizične, geološke, geo-morfološke 
in biološke funkcije, ki imajo mednarodni in narodni pomen 
zaradi svojih naravnih, znanstvenih, estetskih, kulturnih, 
vzgojnih in rekreativnih vrednot in zahtevajo prisotnost države 
s ciljem, da se ohranijo za sedanje in prihodnje generacije. 

2. Deželne naravne parke, ki jih sestavljajo zemeljske, rečne, 
jezerske površine in deli morja in obale in so naravno in 
ambientalno pomembni ter sestavljajo v okrožju ene ali več 
sosednih regij homogen sistem krajinskih in umetninskih 
vrednot ter kulturnih tradicij lokalnega prebivalstva. 

3. Deželne naravne rezervate, ki jih sestavljajo zemeljske, 
rečne, jezerske površine in deli morja in obale, ki vsebujejo 
eno ali več za naravo pomembnih vrst flore in favne in 
predstavljajo enega ali več eko-sistemov pomembnih zaradi 
biotske raznovrstnosti in zaradi ohranjanja genetskih rezerv. 
Naravni rezervati so lahko državni ali regijski (deželni). 

Organiziranost uprave in nadzora v parku je odločilnega pomena 
za določanje aktivnosti in finančne podpore rekreaciji, turizmu in 
urejanju športne infrastrukture. 

Komite in tehnični svet za zavarovane naravne površine sta 
organa, ki ga sestavljajo ministri za okolje (predsednik), minister 
za gozdarstvo in kmetijstvo, minister za trgovino, minister za 
kulturne in naravne dobrine, predstavniki univerze, javnih del, 
tehnične in znanstvene raziskovalne institucije ali delegirani člani 
iz pomembnih podjetij ter šest predsednikov regij ali samostojnih 
pokrajin. Vsi so imenovani za dobo treh let. 

Naloge komiteja, ki ga minister skliče vsaj dvakrat letno, so: 
- dopolnjuje klasifikacijo varovanih površin; 

sprejemajo programe zavarovanih površin in dajejo navodila 
za izvajanje in možne spremembe, če so potrebne; 
potrdijo uradni seznam varovanih naravnih površin. 

Triletni program varovane naravne površine je dokument v 
katerem je določen teritorij zavarovane naravne površine, 
označene so meje, v njem se določi razdelitev finančnih sredstev 
za vsako površino, predvidi prispevke in proračun (conto capitale) 
za aktivnosti na zavarovanih površinah, ki so jih ustanovile regije. 
V tem programu so določeni kriteriji in smeri po katerih se morajo 
ravnati država, regije in organi upravljanja zavarovanih površin 
pri izvajanju programa. 

Merila za stimulacijo so zapisana zato, da določajo prednost pri 
dodeljevanju državnih finančnih sredstev občinam in pokrajinam, 
ki so v celoti ali delno znotraj meja narodnega parka, regionalnega 
ali naravnega parka. Ta finančna sredstva so običajno namenjena 
za prenovo zgodovinskih centrov in zgradb, kmečki turizem, 
kulturne aktivnosti in športne dejavnosti, ki ne škodujejo parku 

Pobude za ekonomsko in družbeno pospeševanje so določene s 
planom parka in usklajene s pravilnikom parka. Na osnovi tega 
se prednostno obravnavajo območja, ki so znotraj parka. Skupnost 
parka v roku enega leta od ustanovitve izdela večletni ekonomski 
načrt vzpodbud in razvoja. Subvencije dodeljujejo zasebnikom in 
lokalnim skupnostim za razvoj. Nikoli pa ni jasno povedano, za 
kakšen razvoj gre. Izpeljejo ga na osnovi pogodbe, ki ni javna 
listina. Tako je mogoč tudi razvoj delno bolj intenzivnih turističnih 
zmogljivosti. Med te sodijo tudi smučišča in zasneževanje, ker to 
v Italiji ni izrecno prepovedano. 

Ustanova parka lahko dovoli uporabo znaka parka v komercialne 
namene, vendar samo v finančno korist parka. V parku lahko 
organizirajo tečaje za vodiče, ker so lahko specialni vodiči le 
lokalni prebivalci. Ta plan se naredi vsaka štiri leta na novo, obstoja 
pa zakonsko določena možnost, da ga dopolnijo vsako leto. Tak 
razvoj pa ni mogoč na strogo zavarovanih območjih. 

Po preveritvah iz CIPRE ima Italija svojstveno ureditev za turistična 
območja, med katere sodijo tudi smučišča in jih prostorsko 
določajo v manj zavarovanih predelih kulturne krajine oziroma v 
posebnih robnih (mejnih), predvsem dolinskih delih III.kategorije 
varstva. 

Zvezna republika Nemčija 

V Nemčiji imajo dolgo tradicijo varovanja narave v obliki nacionalnih 
in naravnih parkov. Pri njih je 13 nacionalnih parkov, njihov prvi 
nacionalni park pa je bil ustanovljen na Bavarskem, in sicer 
Bavarski pragozd (Bayerisches Uhrwald). 

Zvezni zakon je bil prvič sprejet leta 1976 in je bil dopolnjen leta 
1980 s področjem planiranja. V zvezni zakon je bil privzet plan 
oziroma krajinski načrt. Nato je bil ta zakon dopolnjen še leta 
1986, tokrat so bile vnešene določbe oziroma spremembe za 
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nacionalne parke, ki jih morajo sprejeti posamezne dežele. Leta 
1987 so vpeljali med kategorije parkov biosferne rezervate. Zadnje 
spremembe v letu 2002 vnašajo v zvezni zakon načela trajnosti, 
integralne rabe prostora in varovanja. 

V Nemčiji poznajo štiri vrste coniranja in režime varstva znotraj 
biosfernih rezervatov. Ti so narodni parki z obrobno cono. Te 
cone znotraj biosfernih območij so in imajo naslednje režime: 

osrednja cona (Kernzone), ki je enaka rezervatnemu varstvu. 
To pomeni, da je najvišja mera zaščite in najbolj strog režim 
varstva, kjer se vse prepušča naravi; 
vzdrževalna cona (Pflegezone), kjer so planine (dovoljena 
paša); 
razvojna cona (Entvvicklungszone), ki je namenjena razvoju, 
torej, kjer so možne razne športne aktivnosti; 

- obrobna ali predhodna cona (Vorfeld), ki je gospodarsko 
območje parka in tu so dovoljene gospodarske in bolj 
intenzivne športno - rekreacijske aktivnosti. To so območja 
trajnostnega razvoja in cone, kjer se ustavi velika večina 
obiskovalcev. Ti si želijo aktivnosti, ki niso v popolnem sozvočju 
s strogimi režimi varovanja narave in tu so te tudi dovoljene. 
S tem je razbremenjen osrednji del parka, ki ga obiskujejo le 
tisti, ki želijo naravo občudovati. 

Iz zakona izhajajo naslednje kategorije parkov v Nemčiji. 
Naštevamo jih po vrsti in navajamo skupaj z opredelitvijo 
posamezne varstvene kategorije kot jo določa zakon. Te so: 

1. Naravni rezervat - imenovanje območij za naravne rezervate 
je pravno obvezujoče in namenjeno zagotavljanju posebnega 
varstva narave in krajin kot celote: 

za ohranitev biocenoz, 
- iz znanstvenih razlogov, 

zaradi edinstvenosti, posebnosti in enkratne lepote krajine. 

2. Narodni park - imenovanje območij za narodne parke je pravno 
obvezujoče in namenjeno zagotavljanju posebnega varstva 
narave in krajin kot celote: 
- območje je veliko in enkratno, 

merila, določena za naravne rezervate, veljajo za večji 
del tega območja, 
območja človekov poseg sploh ni prizadel ali pa samo v 
omejenem obsegu, 

- območje pripomore k ohranjanju največje možne 
raznolikosti domačih samoniklih živalskih vrst, 
zvezne dežele zagotovijo,da so narodni parki deležni 
enakega varstva, kot ga imajo naravni rezervati, ob 
upoštevanju izjem zaradi velikega obsega območij ali 
zaradi naseljenih središč. Narodni parki so dostopni 
javnosti, kjer se to sklada z namenom varstva. 

3. Krajinski rezervati - imenovanje območij je pravno obvezujoče 
in namenjeno zagotavljanju posebnega varstva narave in 
krajin kot celote: 

za ohranitev ali obnovo učinkovitosti ravnovesja v naravi 
ali za ohranitev ali obnovo uporabnosti naravnih virov, 
zaradi pestrosti, posebnosti ali lepote krajin, 
zaradi posebnega pomena območja za rekreacijo, 
prepove se vscko ukrepanje, ki spremeni značaj krajinskih 
rezervatov ali, ki ni v sladu z namenom njihovega varstva. 

4. Naravni parki - so območja, namenjena enakomernemu 
razvoju in vzdrževanju, ki izpolnjujejo te pogoje: 

zadevno območje je veliko, 
območje obsega v glavnem krajinske ali naravne 
rezervate, 
območje je še posebej primerno za rekreacijo zaradi svojih 
krajinskih prednosti, 

področje je bilo v skladu z načeli in cilji prostorskega in 
regionalnega načrtovanja zveznih dežel imenovano za 
rekreacijsko območje ali turistično območje, 
naravni parki se načrtujejo, oblikujejo in razvijajo v skladu 
s svojimi rekreacijskimi nameni. 

5. Biosferni rezervat (povzemamo ga po deželnem zakonu iz 
Saške) 
S pravno uredbo se lahko za biosferne rezervate določijo 
velika območja, ki: 

se kot kulturna krajina z velikim naravnim bogastvom v 
pretežni meri izkazujejo ali se lahko izkazujejo kot naravni 
rezervati ali krajinska varstvena območja, 
imajo dragocene zgodovinske priče o ekološki in krajinsko 
tipični poselitveni obliki in obliki koriščenja zemljišč in so 
na voljo za modelne projekte takšnih oblik koriščenja, 
so primerna za dolgoročno nadziranje okolja, za ekološke 
raziskave in ekološko vzgojo, 
ta območja se lahko s pravno uredbo v skladu z 
vsakokratnimi varstvenimi in razvojnimi cilji razdeli na 
varstvene cone z različnimi zahtevami in prepovedmi, 
za naloge upravljanja in oskrbovanja biosfernih rezervatov 
se ustanovi uprava rezervata. 

Poleg teh kategorij poznajo še naravne spomenike, ki so habitati 
(npr. mokrišča) in zavarovane dele krajin, ki so krajine. Oboji so 
evropskega pomena in jih je potrebno varovati. 

V Nemčiji zvezni zakon določa, da morajo biti turistično - 
rekreacijska območja določena v regionalnem in v lokalnem 
prostorskem planu. Še posebej pa morajo ta območja določiti 
dežele v regijskih planih in krajinskih planih parkov (zato je bila 
potrebna sprememba zveznega zakona leta 1980 in nato še leta 
1987). V teh planih določijo program, izvedbo in finančni načrt. 
Dežela je tudi dolžna gospodarsko razvijati območje - parkovno 
regijo. Najbolj pogoste oblike gospodarsko-razvojnih regij so 
biosferni rezervati, kjer lahko skozi financiranje raziskav, 
monitoringa in raziskovalne infrastrukture, dežele vzdržujejo 
oziroma razvijajo to regijo. V teh postopkih priprave in sprejemanja 
planov, ki so prostorski in hkrati tudi gospodarsko - razvojni, je 
zakonsko predvidena visoka stopnja soudeležbe in soodločanja 
prebivalcev, društev, združenj in organov upravljanja. 

Iz podatkov CIPRE za leto 1999 je na območju Alp v Nemčiji 4,6% 
smučišč, ki uporabljajo snežne topove. Vsa smučišča imajo plan 
širitve območij, ki so namenjena za smučišča in na katerih bi 
zgradili novo infrastrukturo, predvsem nove žičnice in 
infrastrukturo, ki je potrebna za snežne topove oziroma druge 
oblike umetnega zasneževanja. 

6. Finančne in druge posledice zakona 

Predlog zakona nima neposrednih posledic za državni proračun. 
Razvojni ukrepi, ki jih določa predlog zakona, so tako ali tako že 
del posameznih strukturnih politik. Sredstva zanje bi se črpala iz 
fonda sredstev, ki jih država namenja za uresničevanje teh politik. 
Občine in ostali investitorji z zavarovanega območja imajo samo 
prednostno pravico pri razdelitvi sredstev za uspešno pripravljene 
programe, s katerimi bodo kandidirale za ta sredstva. Enako 
velja za sofinanciranje projektov in investicij, ki jih po predpisih o 
financiranju občin sofinancira država. Tudi tu bo država, sicer 
resda v večjem obsegu, sofinancirala projekte in investicije, 
vendar ie iz fonda že predvidenih sredstev za investicije, pri 
čemer pa bo seveda prišlo do njihove prerazporeditve. Prilagoditev 
dejavnosti javnega zavoda gre na račun samega zavoda v okviru 
sredstev, s katerimi upravlja. 
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Predlagatelji ocenjujemo, da bi implementacija zakona v praksi 
imela celo pozitivne učinke na proračun. Manjše omejitve, večja 
podjetniška iniciativa, več prometa in storitev, nove zaposlitve, 
večji prihodki fizičnih in pravnih oseb iz naslova turizma in 
kmetijstva bodo nedvomno vplivali na prihodke občin na tem 
območju, posledično s tem pa tudi na višino finančne izravnave, 
ki jo sedaj občinam izplačuje država (izjema občini Bled in Kranjska 
Gora). 

Morebitne izgube prihodkov državnega proračuna do katerih pa 
bi lahko prišlo, če bi vlada javnemu zavodu na območju 
Triglavskega narodnega parka poverila v upravljanje dodatno 
premoženje, ni mogoče oceniti, saj je odvisno od ravnanja vlade. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen) 

Z-namenom, da se ohranijo in zavarujejo izjemne naravne vrednote 
državnega pomena ter zagotovi z naravnimi vrednotami usklajen 
razvoj turizma, kmetijstva in gozdarstva v osrednjem delu Julijskih 
Alp, se s tem zakonom ustanovi narodni park z imenom »Triglavski 
narodni park" (v nadaljnjem besedilu: narodni park). 

2. člen 
(vsebina) 

Ta zakon ureja varstvena območja, varstvene režime, razvojne 
usmeritve in način izvajanja javne službe v narodnem parku. 

3. člen 
(naravne vrednote na območju narodnega parka) 

1) Naravne vrednote na območju narodnega parka so naravne 
vrednote državnega pomena. 

2)Naravne vrednote in območja pomembna za ohranitev biološke 
raznovrstnosti na območju narodnega parka, katerih ohranitev 
zahteva drugačne varstvene režime, kot jih predpisuje ta zakon, 
se lahko zavarujejo s posebnim aktom o zavarovanju v skladu s 
predpisi o ohranjanju narave. 

II. OBMOČJE NARODNEGA PARKA 

4. člen 
(robno in osrednje območje) 

Narodni park je razdeljen na dve varstveni območji: 
na robno in osrednje območje. 

5. člen 
(robno območje) 

Zunanja meja narodnega parka oz. zunanja meja robnega območja 
obsega območje znotraj meja: 

- severna meja: 

Kucerji - državna meja (1618), kota 1*255 m na Belem potoku, Beli 
potok do poti v dolino Planica, Melišče ob cesti za skakalnicami, 
križišče stez v pobočju pod Ciprnikom, po stezi na Ciprnik in 
Vitranc, Vitranc (1637), dom na Vitrancu (1555 m), Vratnjek, sotočje 
Male in Velike Pišnice (827 m), za kopališčem Jasna čez cesto 
na Vršič, ob poti v pobočja Zalesičjem, ob stezi na Kurji vrh (1750 
m), Črni vrh (1481), po grebenu na Mali vrh, po pobočju na rascep 
poti Na klopi, po stezi do železniške trase, po železniški trasi do 
ceste in potoka Martuljek, izliv Martuljka v Savo, po desnem 
bregu Save Dolinke do poti na Dobu, po poti na Dobu na Grančiše 
(844 m), po pobočju do konca poti, čez cesto in Bistrico na 
Skedenjca (761), čez potok in cesto na stezo in križišče stez na 
Macesnovcu, ob stezi na Mežakla vrh (1389 m), ob robu Planina 
Mežakla na pot pod Jerebikovcem, po poti do roba Mežakle in 
dalje ob robu do kote 1386 m, Beli Blaž (1401 m), Kisovec (1389 
m), na cesto na Siperje, po cesti in poti ob robu Mežakle na koto 
1177 m, kota 1190 m, mimo lovske koče, po poti na Zakop, 
prehod Škrbina, po gozdni preseki na Planski vrh (1299 m), po 
gozdni preseki ob robu na pot na koto 1156 m, po stezi čez 
Obranco na cesto čez Poljane, kota 711 m, čez križišče poti na 
Vrše (850 m), čez senožeti do znamenja na poti, Železniški most 
čez Radovno na ustju Vintgarja (572 rn), po Radovni do brvi, po 
poti čez Hom do cerkve Sv. Katarina (634 m). 

- vzhodna meja: 

Cerkev Sv. Katarine (634 m), pot v smeri Homa, Hom (834 m), 
pot v Vintgar, most čez Radovno-Vintgar, desni breg Radovne od 
Vintgarja do izliva Ribščice, Ribščica do Pokljuške Luknje, 
hudourniški pritok iz Zatrnika do ceste na Pokljuko, Špik (1038 
m), Hotunjski vrh (1107 m), razpotje na Posavcu, Hrastovica 
(999m), po poti na razpotje M. Vokel, pod Zavrhom, razpotje na 
Belčevem rovtu, po poti na Suhi vrh (1231 m), razpotje na Turnu, 
po robu llove peči, Galetovec (1259 m), Veliki Pršavec, Jesenje 
(1131 m), razpotje Ojstrovica, v Kuhinjah, Dunaj, kota 983 m, po 
robu nad Obrnjskim vrhom, kota (1012 m), rob planote Marovšca, 
kota 893 m, po robu planote Dolga Dolina, kota 946 m, Dolga 
dolina, pot čez Hostnico, potok Koritnica na senožeti, Senovo 
brdo (984 m), izvir Bezena, rob pod Gorevcem, pot na Jaznah, 
kota 941 m, Vodnikov razglednik (1003 m), Zevtar, Spodnje Podjelje, 
steza čez Suho, kota 793 m, po hudourniškem jarku na rob 
Planine, Javornica, greben Slatovnik, sotočje Ribnice in potoka 
Pronc, kota 619 m, pot pod Kresom nad Srednjo vasjo do razcepa 
poti na senožeti, nad naseljem Studor do vznožja hriba Studor, po 
poljski poti ob vnožju hriba Studor, po poljski poti do naselja Stara 
Fužina in naprej do javne poti pare. št. 1869/1 k.o. Studor, po 
desnem robu javne poti pare. št. 1869/1, k.o. Studor proti 
severozahodu do Zoisovega gradu in proti Hudičovem mostu do 
odcepa javne poti pare. št. 1488/117 k.o. Studor, po meji med 
parcelama pare. št. 1448/1 in 1488/114 obe k.o. Studor do mlinske 
rake, preko potoka Mostnica po južnem robu potoka Mostnica 
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proti vzhodu do zahodne meje parcele št. 1439/129 k.o. Studor 
do javne poti pare. št. 1439/128 k.o. Studor, po zahodni poti proti 
jugu do severozahodnega dela pare. št. 1439/45, k.o. Studor, do 
križišča s potjo 1439/106 k.o. Studor in jo prečkamo do meje med 
parcelama št. 772/1 in 771/1, obe k.o. Studor, dalje po meji parc.št. 
773 in 771/1 k.o. Studor nato po meji med parcelama št. 775/1 in 
771/1 k.o.Studor preko parc.št. 1439/103 k.o. Studor do njenega 
južnega roba, nato po južnem robu poti proti vzhodu do parcelne 
meje med parc.št. 780/2 in 779/3 obe k.o. Studor, nato po parcelni 
meji do tromeje med parc.št. 780/2, 780/1 in 781/2 k.o. Studor, 
nadalje po zahodni meji pare. št. 780/1 k.o. Studor proti jugu do 
parc.št. 755/1 k.o. Studor nadalje po zahodni meji pare'št. 755/1 
k.o. Studor do tromeje med parc.št. 755/1, 787 in 788 k.o. Studor, 
proti vzhodu preko poti parc.št. 788 k.o. Studor, nato po vzhodnem 
robu poti na parc.št. 788 k.o. Studor proti jugu do križišča s cesto 
parc.št. 1865/2 k.o. Studor, nato preko ceste parc.št. 1865/2 k.o. 
Studor, po južnem robu ceste parc.št. 1865/2 k.o. Studor proti 
vzhodu do tromeje med parc.št. 1865/2,854/3 in 1864 k.o. Studor, 
po zahodnem robu ceste parc.št. 1864 k.o. Studor proti jugu do 
križišča s cesto parc.št. 1863/2 k.o. Studor, po severnem robu 
ceste parc.št. 1863/2 in 1862 obe k.o. Studor proti zahodu do 
podaljška pare. meje med parc.št. 989 in 988/1 obe k.o. Studor, 
preko ceste, nato preko ceste parc.št. 1862 k.o Studor, po 
vzhodnem robu parc.št. 989 k.o Studor proti jugu do tomeje med 
parc.št. 989, 997/2 in 1041 vse k.o. Studor, po vzhodni meji parc.št. 
1041, 1043, 1042/3, 1081, 1080/1 in 1080/2 vse k.o. Studor do 
tromeje parc.št. 1080/2, 1082/2 in 1078/1 vse k.o. Studor, po 
severni meji parc.št. 1078/1, 1078/2 obe k.o. Studor, do tromeje 
med parc.št. 1080/1,1078/5 in 1078/2 vse k.o. Studor, po zahodni 
meji parc.št. 1078/2 k.o. Studor proti jugu do poti parc.št. 1861/1 
k.o. Studor, preko poti parc.št. 1861/1 k.o. Studor po južnem robu 
poti parc.št. 1861/1 k.o. Studor, proti vzhodu do križišča s potjo 
parc.št. 1861/2 k.o. Studor, po severnem robu poti parc.št. 1861/ 
2 k.o. Studor proti zahodu do tromeje med parc.št. 1861/2,1070/ 
3 in 1067/2 vse k.o. Studor, po vzhodnem robu parc.št. 1067/2 
k.o. Studor, proti jugu do poti parc.št. 1065/3 k.o. Studor, preko 
poti parc.št. 1065/3 k.o. Studor, po zahodnem robu parc.št. 1065/ 
3 k.o. Studor proti jugu do križišča s cesto parc.št. 1860 k.o. 
Studor po zahodnem robu ceste parc.št. 1860 k.o. Studor, do 
podaljška parcelne meje med parc.št. 1110 in 1111 obe k.o. Studor, 
preko ceste, nato preko ceste po vzhodnem robu parc.št. 1110 
k.o. Studor proti jugu do tromeje med parc.št. 1110 k.o. Studor, 
parc.št. 1147 k.o. Savica in parc.št. 1146/4 k.o. Savica, po vzhodni 
meji parc.št. 1147 in 1148/1 obe k.o. Savica proti jugu do tromeje 
med parc.št. 1148/1,1146/2 in 1290/2 vse k.o. Savica, proti zahodu 
do mostg, po vzhodnem robu mostu preko reke Save Bohinjke, 
do križišča s cesto parc.št. 1297/2 k.o. Savica, nato do obale 
Bohinjskega jezera, po obali Bohinjskega jezera, do zahodnega 
roba prireditvenega prostora »Pod Skalco«, preko ceste proti 
jugu do tromeje med parc.št. 1152/23, 1152/24 in 1152/21 vse 
k.o. Savica, po južni meji parc.št. 1152/23 k.o. Savica proti zahodu 
štirimeje med parc.št. 1152/23, 1152/25, 1152/26 in 1150/16 vse 
k.o. Savica, po zahodni meji parc.št. 1152/25 k.o. Savica, proti 
jugu do poti parc.št. 1255/3 k.o. Savica, nato preko poti parc.št. 
1255/3 k.o. Savica in po južni meji poti pare. št. 1255/3 k.o. Savica, 
proti vzhodu do tromeje med parc.št. 1255/3, 1255/4 in 1152/40 
vse k.o. Savica, po vzhodni meji parc.št. 1255/4,1152/10 obe k.o. 
Savica, proti jugu do tromeje med parc.št. 1152/10, 1152/41 in 
1152/44 vse k.o. Savica po severni meji parc.št.1152/44 k.o. 
Savica, proti vzhodu do trase daljnovoda, po južnem robu trase 
daljnovoda proti vzhodu do kamnoloma, mimo kamnoloma, po 
gozdni poti do Repičevega grabna in po njem do gozdne ceste 
Ravne-Vareča dolina, po cesti proti vzhodu, do Pod luknje in 
naprej po stezi do planine Lisec, po grebenu na Šuštar (1648 m), 
greben pod Črno prstjo, po robu pašnikov na Štukah na stezo 
Babji zob. 

- južna meja: 

Steza pod Babjim zobom, po stezi pod pobočjem na Štukah, nad 
gozdom na stezo pod Vrati, po pobočni stezi nad Dolgimi rovti na 
Bizle (1396 m), po pobočju nad Rutarskim gozdom na stezo pod 
Rodico na koto 1329 m, po stezi na greben Ploča (1270 m) in nad 
Knežo na greben Konjsko brdo (1335 m), po stezi na koto 1050 
m pod lovsko kočo na Planini v Prodih, dalje po stezi čez koto 
1121 m pod grebenom Gabrovec na grebensko pot na Močila, po 
poti mimo planine Podkuk do planine Lom, po stezi na Tolminski 
Triglav (1142 m), po grebenu na Poloje (981 m) steza na Žabijski 
vrh (775 m), po grebenu in strmem pobočju v dolino čez Tolminko 
na odcep poti na cesti na Hudičev most, na greben Selce (534 
m), po grebenu na Vodel (1052 m), čez koto 1030 m na Grmuč 
(1198 m), čez greben Mrzli vrh (1360 m), na planino Pretovč, čez 
Čelo na planino Sleme (1408 m), po zahodnem obočju po stezi 
na koto 955 m na grapi, še naprej po poti čez poto: Podlaz in pod 
planino Kuhinja na prehod poti čez potok Podmlaka, p jd Plečem, 
po robu senožeti na Pleče (1298 m), po grebenu na koto 1252 m, 
čez pašnike na Planico (1376 m) po grebenski stezi proti Kožljaku 
do strmega odcepa v dolino, po hudourniški grapi do poti, čez rob 
na koto 837 m, na poti čez potok Ročica, na pot čez pašnike na 
Svinjah, kota 850 m, na pot čez hudourniško grapo in po njej pod 
Senožeti Ogranjce čez jarek na koto 1184 m pod planino Zapleč, 
mimo planine Zapleč po poti do lovske koče, pod Krasom za 
pašniki planine Zakraj na poti čez Homec in dalje po robu pašnikov 
planine Predolina do grape nad Dolom, v ravni črti na Vršič (1698 
m) in čez Dolič ter Srednjo Špico na Hudi Vrh (1808 m), po grebenu 
na Vršiče (1699 m) in dalje po razvodnici golobarskega potoka 
čez koto 1471 m na Kozji breg (1240 m) na izvir pri Kršovcu, na 
pot čez Polog na koto 789 m, čez strmi rob na stezo do križišča 
steza na koti 718 m, po stezi do Kukča na levem bregu Koritnice 
kota 434 m, čez Koritnico v ravni črti v strmo pobočje Na čelah 
nad cesto Bovec-Log pod Mangartom, po slojnici 650 in dalje po 
stezi nad Ravnim lazom Na skalo (680 m), pod prepadnimi ostenki 
Goričice Na vrh roba (1071 m), po grebenu čez Rogelj na Plešivec 
(1855 m), po stezi in na greben Jelenka, po grebenu do vrha Pri 
banderi (2051 m), čez stezo čez Kotelj na koto 1940 m, po robu 
na vrh Lopa (2403 m) na državni meji. 

- zahodna meja: 

Vrh Lopa - državna meja (2403 m), kote na državni meji, Kucerji 
- državna meja (1618 m). 

6. člen 
(osrednje območje) 

Osrednje območje narodnega parka obsega območje znotraj 
meja: 

- severna meja: 

Visoka Ponca - državna meja (2274 m) kota 1760 m nad Ovčjo 
stranjo, na stezo čez Zelce, v ravni črti čez pot in cesto v dolini 
Planice na stezo pod Lesenjakom do Visoke peči, po grebenu na 
Cipernik (1747 m), po grebenski stezi na Vitranc (1657 m), dom 
na Vitrancu (1555 m), Vratnjek, prodišče Male in Velike Pišnice 
pod Ivjem, levi breg Velike Pišnice do cestnega mosta pod hotelom 
„Erika", po cesti na Vršič do hudourniškega jarka za hotelom 
„Erika", po jarku na sotočje z Veliko Pišnico, po Rogarjevem grabnu 
do kote 1268 m, Kurji vrh (1750 m), Črni vrh (1481 m), po grebenu 
na Mali vrh, po pobočju na razcep poti Na klopi, po poti nad 
potokom Martuljek do prodišč Martuljka in dalje po poti nad desnim 
bregom Save Dolinke pod Črtenjem na koto 752 m na Belem 
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potoku, po strmem pobočju čez Krničnike (1768 m), na Votlo 
sleme, čez Njivice na Vrtaški vrh (1898 m), po grebenu nad 
Vrtaško Planino na koto 1614 m, Čelešnik (1520 m), čez Pogorišče 
v dolino Vrata na most čez Bistrico pri Rosu. 

- vzhodna meja: 

most čez Bistrico pri Rosu, po poti in nato po stezi po grebenu 
nad Zatrepom do vrha pri Turnih (1349 m), dolina Kot na Kališča 
kota 882 m, po stezi na Biščkovo glavo (1351 m), spodnja Krma 
na cesti kota 806 m, Vošni vrh (1621 m), kota 1552 m, po grebenski 
stezi na Stresenico, Klečnica (1889 m), po grebenski stezi pod 
Debelo pečjo, Okroglešem, Brda (2009 m) po stezi čez Lipanska 
vrata, Lipanski vrh (1965 m), na stezo pod Debelim vrhom, pod 
Velikim Selišnikom, Mali Selišnik, po stezi pod Kačjim Robom, pod 
izvirom Zlata voda na Plesišče (1790 m), po pobočju čez Sive 
police na križišče poti na Jezercu, po grebenu na Špik (2005 m), 
čez Sleme na koto 1784 m, čez Mesnovo glavo na koto 1676 m, 
mimo izvira na Štapcah na koto 1370 m, po robu Uskovnice na 
koto 1081 m v Jelju, na koto 1029 m ob robu Globoke konte na 
koto 1022 m, Kamen (1028 m), na rob Planine Blatce, izvir pritoka 
Mostnice do poti pod Prevalom, na trigonometer št. 645 do 
Hudičevega mostu, na trigonometer št. 540, na koto 527 m, po 
obali Bohinjskega jezera proti mostu pri cerkvi sv. Janeza, naprej 
po obali Bohinjskega jezera do tromeje med parce. št. 1734/7,1755 
in 1438 vse k.o. Studor, po severni meji parc.št. 1755 k.o. Studor, 
proti zahodu do severnega roba poti parc.št. 1874 k.o. Studor, po 
severnem robu poti parc.št. 1874 k.o. Studor preko hudournika 
parc.št. 1734/5 k.o. Studor, nadalje po severnem robu parc.št. 
1874 k.o. Studor proti zahodu preko hudournika parc.št. 1735/22 
k.o. Studor, do križišča s potjo pare. št. 1735/25 k.o. Studor, po 
severnem robu poti parc.št. 1735/25 k.o. Studor proti zahodu do 
križišča s potjo parc.št. 1735/27 k.o. Studor, nato po severnem 
robu poti pare. št. 1735/27 k.o. Studor do tromeje parc.št. 1735/ 
27, 1735/5 in 1735/4 vse k.o. Studor, po severnem robu potoka 
Savica proti zahodu do podaljška parcelne meje med parc.št. 
1735/29 in 1735/30 k.o. Studor preko potoka Savica, nato preko 
potoka Savica po zahodni meji parc.št. 1735/30 in 1735/32 obe 
k.o. Studor proti jugu do tromeje parc.št. 1735/32, 1735/33 in 
1735/34 vse k.o. Studor, na greben Vrh Krnic, Vogel (1922 m), po 
grebenski stezi na Žabiški kuk (1844 m). 

- južna meja: 

Žabiški kuk (1844 m), v ravni črti mimo gozdarske koče in rob 
pašnikov na planini Razor do pobočne poti nad povirjem 
Zadlaščice na koto 1300 m na planino na Kalu, po hudourniški 
strugi Gorenja grapa na sotočje s Tolminko na koto 420 m, v ravni 
črti na desni breg Tolminke na stezo v strma pobočja nad planino 
Polog, po stezi na planino Javorca, iz grebena pod planino na 
stezo nad potokom Peščak, po stezi na greben Slemena (1408 
m), po poti do kote 955 m na grapi po poti čez potok Podlaz in pod 
Planino Kuhinja na prehod poti čez potok Podmlaka pod Plečem, 
po robu senožeti na Pleče (1298 m), po grebenu na koto 1252 m, 
čez pašnike na Planico (1376 m), po grebenski stezi proti Kožljaku 
do strmega odcepa v dolino, po hudourniški grapi do poti čez rob 
na koto 837 m na poti čez potok Ročica, na pot čez pašnike Na 
Svinjah, kota 850 m, na pot čez hudourniško grapo in po njej pod 
senožetmi Ogranjce čez jarek na koto 1184 m pod planino Zapleč 
mimo planine Zapleč, po poti do lovske koče, pod Krasom za 
pašniki planine Zakraj za pot čez Homec in dalje po robu pašnikov 
planine Predolina do grape nad Dolom, v ravni črti na Vršič (1698 
m), in čez Dolič na Lipnik (1870 m), prepadne stene v smeri na 
stezo čez križišče s potjo na Glavo, čez strmo pobočje na Utrca, 

na hudournik Šumnik do sotočja z Lepenjo kota 487 m, čez cesto 
na Logu na stezo na Predel (1282 m), po grebenski stezi na 
sedlo pod Vovenkom, po strmem pobočju na Zjabce na izvir 
Vrsnika, po potoku Vrsnik do ceste Pod Zjabci, po cesti na skalo 
do potoka, po potoku do kote 1057 m pod Krbulnikom, v ravni črti 
na cestni ovinek in po cesti čez sedlo pod Glavo do ovinka nad 
Lebatnikom, čez strmi rob na hudournik Lebatnik in na sotočje s 
Sočo, vzvodno po levem bregu Soče do Maselca, rob senožeti 
nad Maselcem in Tonščem do poti pri Gajnžerju, po poti in stezi 
po robu senožeti nad Logom v Trenti, čez hudournik Klama za 
robom senožeti na stezo in most čez Zadnjico kota 650 m, čez 
cesto na stezo nad Kopiščarjem, po robu senožeti pod Malim 
Prosekom na cestni ovinek nad planinskim domom Zlatorog, po 
cesti na Vršič ob robu travnikov za domom Jalovec do pokopališča 
v Trenti, čez koto 661 m na sotočje Soče s hudournikom po Dolu, 
po desnem bregu Soče nizvodno mimo sotočja z Zadnjico kota 
600 m na Markov most (580 m) nad cesto Trenta-Bovec, do poti 
na Lemovlje pred naseljem Soča, pod Rožem nad naseljem Soča, 
nad cesto pod Gabrovcem, za grebenom za Hribom in po potoku 
do ceste v Bovec, nad cesto mimo Malnika do spodnje postaje 
gozdarske žičnice na Golobar, po robu na pot čez Polog na koto 
789 m, čez strmi rob na stezo do križišča steza na koti 718 m, po 
stezi do Kukča na levem bregu Koritnice kota 434 m, po levem 
bregu Koritnice mimo izliva Šumnika do trase elektrovoda, po 
trasi elektrovoda nad cesto v Log pod Mangartom do Koritnice pri 
Kaludrovcu, vzvodno po Koritnici do izliva hudournika Nakel, po 
hudourniku Nakel do kote 851 m na cestnem ovinku, nad cesto in 
senožetmi nad zaselkom Strmec do kote 986 m na cesti na 
Predel, v ravni črti na potok Predelica v Korita, ob vznožju Ovčje 
Gore na Logu pod Mangartom v smeri čez rudniški predor na 
hudournik pod Kotlino, po hudourniku do ceste, po cesti proti 
Bovcu do odcepa v Možnico kota 599 m, po cesti v Možnico do 
hudournika v Možnici, sotočje hudournika in potoka M®žnice do 
izliva v Koritnico, po desnem bregu Koritnice do Korit v Klužah 
kota 529 m, na Klužah čez spodnjo na zgornjo trdnjavo, po pobočju 
Na Čelah, nad Ravnim lazom, na Skalo (680 m), pod prepadnimi 
ostenki do kote 1071 m na vrhu roba, po grebenu čez Rogelj na 
Plešivec (1855 m) po stezi in na greben Jelenka, po grebenu do 
vrha Pri banderi (2051 m), na stezo čez Kotel na koto 1940 m, po 
robu na vrh Lopa (2403 m) na državni meji. 

- zahodna meja: 

Vrh Lopa - državna meja (2403 m), kote na državni meji, Visoka 
Ponca (2274 m) na državni meji. 

7. člen 
(prikaz meja) 

1) Meje robnega in osrednjega varstvenega območja iz petega 
člena tega zakona in iz prejšnjega člena so prikazane na 
topografskem načrtu v merilu 1:25 000, ki je sestavni del tega 
zakona. 

2) Zunanja meja narodnega parka iz petega člena tega zakona in 
meje osrednjega varstvenega območja iz prejšnjega člena se 
podrobneje prikažejo na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1: 
5 000. 

3) Zemljiško katastrski načrt, na katerem so prikazane meje iz 
prejšnjih odstavkov, se hrani kot izvirnik pri ministrstvu, pristojnem 
za okolje in prostor, dvojnik pa pri lokalnih skupnostih na območju 
narodnega parka. 
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III. VARSTVO IN RAZVOJ 

1. Varstveni režimi 

8. člen 
(varstven režim v robnem območju) 

1) V narodnem parku je prepovedano uničevati, poškodovati ali 
spreminjati pokrajino in njene ekosisteme, naravne vrednote in 
biotsko raznovrstnost, zlasti pa je na robnem pbmočju 
prepovedano: 
1. vnašati v naravo in gojiti rastline in živali tujerodnih prosto 

živečih vrst; 
2. trgati ali poškodovati rastline ogroženih rastlinskih vrst, jemati 

njihove korenine, gomolje ali čebulice, razen za namene 
raziskovalne dejavnosti; 

3. odvzemati iz narave živali, ki niso opredeljene kot divjad ali 
ribe, razen za namene raziskovalne dejavnosti; 

4. namenoma vznemirjati, zastrupljati, prenašati, začasno 
zadrževati v ujetništvu prostoživeče živali in uničevati ali 
poškodovati njihova bivališča ali gnezdišča; 

5. loviti divjad s pogonom in s pastmi; 
6. namerno sproščati gensko spremenjene organizme v okolje; 
7. ograjevati zemljišča, razen za potrebe v kmetijstvu, rejo ali 

vzrejo divjadi, gozdarstvu, pri upravljanju z vodami, varstvo 
naravnih vrednot ter v ureditvenih območjih naselij; 

8. uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih 
zemljišč; 

9. graditi individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja; 
10. graditi nove vojaške objekte izven obstoječih vojaških 

kompleksov; 
11. graditi nova trajna odlagališča odpadkov, razen za potrebe 

gospodinjstev v narodnem parku; 
12. graditi površinske vodne zbiralnike s prostornino nad 25.000 

m/3 vode; 
13. graditi nove objekte in naprave za oskrbo z energijo, razen 

za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije in sicer 
sončne energije, biomase, geotermalne energije ter energije 
vodotokov in sicer mikro hidroelektrarn do vključno 36 kW 
nazivne instalirane električne moči; 

14. graditi vzletno-pristajalne steze za letala; 
15. graditi objekte za proizvodnjo, predelavo ali hranjenje nevarnih 

snovi; 
16. izvajati ukrepe, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali 

kakorkoli vplivati na naravne razmere vodnih in priobalnih 
zemljišč, razen, če to zahtevajo potrebe oskrbe s pitno vodo 
ali ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda; 

17. odvzemati mivko, pesek in gramoz iz strug vodotokov ter 
vodnih in priobalnih zemljišč razen v obsegu letnih naplavin 
ali če take posege narekuje nujno urejanje vodnega režima; 

18. Izkoriščati peskokope in kamnolome, razen za posege v 
prostor v narodnem parku; 

19. osuševati ali zasipavati mokrišča; 
20. odvzemati grušč z melišč, razen za posege v prostor v 

narodnem parku; 
21. uporabljati čolne z motorji z notranjim izgorevanjem, razen za 

reševanje; 
22. uporabljati motorne sani, razen na smučiščih in za reševanje, 

oskrbo planinskih postojank, za urejanje smučarskih tekaških 
prog ter izven za to določenih območij; 

23. vzletanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni izven za to 
določenih območij; 

24. kuriti ogenj zunaj za to določenih in urejenih prostorov, razen 
prebivalcem parka za namene kmetijske dejavnosti ali 
vzdrževalnih del; 

25. šotoriti in parkirati motorna vozila ali počitniške prikolice izven 
za to določenih območij. 

9. člen 
(varstveni režimi v osrednjem območju narodnega parka 

- gradnja objektov) 

V osrednjem območju narodnega parka veljajo poleg prepovedi 
iz prejšnjega člena še naslednje prepovedi in z njimi povezane 
izjeme: 

1. prepovedana je gradnja vseh novih objektov, razen: 
gradenj objektov gospodarske javne infrastrukture, 
vendar samo, če se gradijo pod zemljo; 
gradenj gozdnih cest, vlak in začasnih žičnic, če so 
namenjene samo za gospodarjenje z gozdom in jih 
opredeljuje ustrezen načrt za gospodarjenje z gozdom v 
osrednjem območju narodnega parka; 
rekonstrukcija obstoječih stavb v okviru obstoječih 
gabaritov in značilnosti stavbnega izročila; 
gradenj stavb in z njimi povezanih gradbenih inženirskih 
objektov, ki so v skladu s predpisi o kmetijstvu namenjene 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah iz prve alinee 
tretje točke tega člena in pod pogojem, da so takšne 
stavbe pritlične z največ eno kletjo in z možno mansardo 
nad pritličjem, njihove tlorisne površine pa da ne presegajo 
150,00 m2; 
gradenj pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, čp so 
v skladu s predpisi o opravljanju kmetijske dejavnosti in 
gozdarstva namenjeni samo za opravljanje dejavnosti 
kmetijstva oziroma gozdarstva;) 
gradenj pristanišč oziroma pomolov in čolnarn ob 
Bohinjskem jezeru, s katerimi v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varne plovbe po celinskih vodah upravlja 
lokalna gospodarska javna služba; 
gradenj objektov, ki so potrebni zaradi neposredno 
grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo 
oziroma zmanjšajo njihove posledice ter objektov za 
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih 
nesrečah; 

2. prepovedano je: 
- izvajati investicijska vzdrževalna dela na stavbah, za 

katere je s predpisi o graditvi objektov predpisano 
gradbeno dovoljenje, če zanje gradbeno ali uporabno 
dovoljenje ni pridobljeno; 

3. prepovedane so vse vrste sprememb namembnosti, razen 
če je takšna spremenjena raba: 

v skladu s predpisi o kmetijstvu namenjena samo 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sicer 
naslednjim vrstam dopolnilne dejavnosti: 
a) prodaji predpisano označenih pridelkov in izdelkov 

okoliških kmetij na kmetiji; 
b) nabiranju in prodaji gozdnih sadežev in zelišč; 
c) turizmu na kmetiji; 
d) storitvam s kmetijsko opremo (na primer: vožnja s 

sanmi, vozovi, jahanje konj); 
e) čebelarstvu, gobarstvu, zeliščarstvu; 
v skladu s predpisi o opravljanju kmetijske dejavnosti in 
gozdarstva namenjena samo za opravljanje dejavnosti 
kmetijstva oziroma gozdarstva;) 

- namenjena za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
iz pete alinee prejšnje točke; 

4. prepovedana so nadomestne gradnje, razen če so takšne 
gradnje: 
- gozdne ceste, vlake In žičnice, namenjene za 

' gospodarjenje z gozdom; 
objekti gospodarske javne infrastrukture, vključno s 
kategoriziranimi ali nekategoriziranimi cestami; 
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- v skladu s predpisi o kmetijstvu namenjene opravljanju 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 
v skladu s predpisi o opravljanju kmetijske dejavnosti in 
gozdarstva namenjene samo za opravljanje dejavnosti 
kmetijstva oziroma gozdarstva; 
namenjene za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
iz pete alinee 1. točke tega člena; 

- druge stavbe, ki jih iz gradbeno-tehničnih razlogov 
oziroma slabega stanja njihovih nosilnih konstrukcij nI 
možno rekonstruirati oziroma na njih izvesti potrebnih 
investicijskih vzdrževalnih del. 

10. člen 
(varstveni režimi v osrednjem območju narodnega parka 

- ostali režimi) 

V osrednjem območju narodnega parka veljajo poleg prepovedi 
iz prejšnjih členov tudi naslednje prepovedi: 
- prepovedano je: 
1. opravljati kakršna koli melioracijska dela oziroma osuševanje, 

namakanje in agromelioracije, napravo teras, izravnavati 
grbinaste travnike, razen izboljšav dostopov na kmetijska 
zemljišča ter apnenja, založnega gnojenja, krčenja drevesne 
rasti in grmičevja; 

2. pasti živino in drobnico izven za to določenih območij planin in 
brez pašnih redov; 

3. prirejati javne shode in zabavne prireditve kot so koncerti 
glasbenih skupin in veselice; 

4. izvajati vojaške vaje; 
5. letenje z zrakoplovi na motorni pogon pod višino 3350 metrov 

nadmorske višine za turistične namene, razen letov za vleko 
jadralnih zrakoplovov; 

6. loviti divjad in ribe; 
7. kopanje, čolnarjenje in druge rekreacijske dejavnosti na 

vodotokih; 
8. vožnja s kolesi izven za to določenih poti; 
9. puščanje psov, razen psov čuvajev planin in lovskih psov, s 

povodca. 

11. člen 
(izjeme) 

(1) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena je v osrednjem 
območju dovoljeno: 
1. izvajati vojaške vaje v za to določenih območjih in pod pogoji 

določenimi v načrtu upravljanja; 
2. prirejati tradicionalne javne shode kot so komemoracije padlim 

in ostale prireditve na za to določenih območjih; 
3. kopanje, potapljanje, čolnarjenje, ribolov in druge rekreacijske 

dejavnosti v Bohinjskem jezeru; 
4. druge vodne rekreacijske dejavnosti na določenih območjih 

vodotokov in pod pogoji določenimi v načrtu upravljanja; 
5. loviti divjad na območjih, ki jih upravljajo lovske družine in 

loviti divjad zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni. 

12. člen 
(omejevanje prometa) 

Da bi narodni park obvarovali pred prekomernim prometom, lahko 
državni organi, ki skrbijo za varstvo državnih cest in prometa na 
njih, na predlog lokalne skupnosti ali lokalne skupnosti na območju 
narodnega parka, po pridobljenem mnenju upravljavca parka 
določijo prometno ureditev na regionalnih ali občinskih cestah 
znotraj narodnega parka tako, da ne glede na predpise o javnih 
cestah in predpise o varnosti cestnega prometa, omejijo uporabo 
regionalnih ali občinskih cest za obiskovalce. 

2. Urejanje prostora 

13. člen 
(urejanje prostora) 

1) Občine z območja narodnega parka sprejmejo regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja. 

2) Regionalna zasnova prostorskega razvoja se sprejme v skladu 
s predpisi o urejanju prostora, pri čemer v programskem svetu, 
ki koordinira pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja, 
sodelujejo tudi predstavniki upravljavca narodnega parka. 

3) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se določijo tudi 
usmeritve, Izhodišča in pogoji za urejanje prostora v skladu z 
določbami tega zakona v državnih lokacijskih načrtih in 
prostorskih aktih občin iz prvega odstavka. 

4) Regionalna zasnova prostorskega razvoja je ena izmed podlag 
za pripravo načrta upravljanja iz 21. člena tega zakona. 

3. Razvojne usmeritve 

14. člen 
(razvojne usmeritve) 

1) Razvojne usmeritve v narodnem parku se nanašajo le na 
ukrepe v zvezi s projekti in investicijami v narodnem parku, ki 
niso v nasprotju z nameni parka in omogočajo razvojne možnosti 
prebivalstvu v narodnem parku, predvsem v turizmu In kmetijstvu. 

2) Z razvojnimi usmeritvami se spodbuja trajnostni razvoj prilagojen 
značilnostim in naravnim vrednotam narodnega parka. 

15. člen 
(razvojni ukrepi) 

Razvojni ukrepi se uresničujejo z dodeljevanjem spodbud ali 
sofinanciranjem projektov in investicij na območju narodnega 
parka, ki se nanašajo: 

1. na področju turizma: 
za izboljšanje turistične infrastrukture In sicer gradnja ali 
obnova žičnic prenočitvenih zmogljivosti, objektov za 
rekreacijo ter izboljšanja gostinske ponudbe; 

2. na področju skladnega regionalnega razvoja: 
- izgradnje objektov in naprav regionalne infrastrukture na 

področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, 
- izgradnje lokalnega cestnega omrežja, 

podporo malim projektom lokalnih skupnosti s področja 
turizma in ohranjanja kulturne dediščine. 

3. področju kmetijstva in gozdarstva: 
programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi; 
prostorskega urejanja obnove vasi; 

- obnove in urejanja pašnikov; 
- vzdrževanja življenjskega okolja prosto živečih živali in drugih 

avtohtonih organizmov v zasebnih gozdovih; 
- dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sicer dejavnosti povezanih 

s tradicionalnimi znanji in turizma na kmetiji; 
- turistične ponudbe na kmetijah; 

razvoja in izboljšanja infrastrukture na podeželju. 
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4. na področju prometa: 
- usmerjanja cestnega prometa na javne prevoze potnikov v 

cestnem prometu znotraj narodnega parka. 

5. na področju kulturne dediščine: 
vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena. t 

16. člen 
(način podeljevanja spodbud in sofinanciranja) 

1) Spodbude in sofinanciranje projektov in investicij iz prejšnjega 
člena se lokalnim skupnostim, pravnim in fizičnim osebam ne 
glede predpise, ki urejajo njihovo dodeljevanje ali 
sofinanciranje, namenja prednostno. 

2) Za projekte in investicije lokalne skupnosti na območju 
narodnega parka, ki se neposredno nanašajo na varstvo ali 
razvoj parka na območju narodnega parka in ki se financirajo 
v skladu s predpisi o financiranju občin, se lokalni skupnosti 
v narodnem parku v državnem proračunu zagotovijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje ne glede na določbe predpisov, ki 
urejajo financiranje občin, v višini 80 % predračunske 
vrednosti projekta ali investicije. 

3) Za lokalno skupnost v narodnem parku iz prejšnjega odstavka 
se šteje lokalna skupnost, če leži več kot tretjina površine 
lokalne skupnosti v narodnem parku. 

IV. UPRAVLJANJE NARODNEGA PARKA 

1. Upravljavec 

17. člen 
(upravljavec) 

Upravljavec narodnega parka je javni zavod Triglavski narodni 
park (v nadaljnjem besedilu: upravljavec). 

18. člen 
(naloge javne službe) 

1) Upravljavec narodnega parka opravlja varstvene, 
raziskovalne, strokovne, izobraževalne, nadzorne in 
upravljavske naloge na območju narodnega parka, določene 
s tem zakonom. 

2) Upravljavec opravlja kot javno službo naslednje naloge: 
pripravlja predlog načrta upravljanja; 
sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja 
in opravlja oziroma skrbi za opravljanje v njem določenih 
nalog; 
sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena 
zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja narodnega 
parka; 

- stalno spremlja in analizira stanje narave in naravnih vrednot 
na območju narodnega parka; 

- sodeluje z organizacijo pristojno za ohranjanje narave pri 
pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na 
območje narodnega parka; 
izvaja varstvene ukrepe na območju narodnega parka; 
sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem 
območju v skladu s predpisi o ohranjanju narave; 

- sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami v 
lasti države na zavarovanem območju v skladu s predpisi o 
ohranjanju narave; 

- usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z 
zavarovanim območjem; 
skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih 
vrednot na območju narodnega parka; 
skrbi za predstavljanje narodnega parka; 
sodeluje z lastniki zemljišč na območju narodnega parka, jim 
strokovno pomaga in svetuje; 
pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo, 
ki je namenjena obisku narodnega parka, če za to ni pristojna 
lokalna skupnost; 

- vodi obiskovalce po narodnem parku; 
zagotavlja dostop do informacij o narodnem parku; 

- ozavešča, strokovno pomaga in svetuje o pomenu narodnega 
parka; 
opravlja varstvo in gojitev divjadi v gojitvenem lovišču Triglav. 

3) če upravljavec sklene pogodbo iz osme alinee prejšnjega 
odstavka imajo ne glede na predpise o ohranjanju narave pri 
izbiri skrbnika oziroma sklenitvi pogodbe o skrbništvu 
prednost pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež ali stalno 
bivališče v narodnem parku in so za skrbništvo usposobljeni. 

4) Na podlagi javnega pooblastila upravljavec opravlja neposredni 
nadzor na območju narodnega parka in upravlja z bazami 
podatkov, ki se nanašajo na zavarovano območje narodnega 
parka v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

19. člen 
(ureditev naravne vrednote) 

1) Upravljavec lahko uredi naravno vrednoto ali neposredno 
okolico naravne vrednote v narodnem parku za obiskovanje in 
ogledovanje v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

20. člen 
(nepremičnine v državni lasti) 

1) Naravne vrednote, kakor tudi nepremičnine in stvari, ki jim 
služijo, oziroma ki služijo varstvu in upravljanju narodnega parka 
v lasti države na območju narodnega parka, upravlja upravljavec. 

2) Nepremičnine in stvari iz prejšnjega odstavka določi vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) s sklepom. 

2. Načrt upravljanja narodnega parka 

21. člen 
(načrt upravljanja in program dela) 

1) Z narodnim parkom upravlja upravljavec na podlagi načrta 
upravljanja, ki se sprejme v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

2) Upravljavec narodnega parka na podlagi načrta upravljanja za 
vsako leto sprejme svoj program dela. S programom dela se 
podrobneje določijo naloge upravljavca, možnosti sodelovanja s 
prebivalci na območju narodnega parka in načini svetovanja pri 
opravljanju dejavnosti, ki omogočajo trajnostni razvoj na območju 
narodnega parka. 

3) Upravljavec pošlje program dela ministru, pristojnemu za okolje 
in prostor, v potrditev. Minister ga potrdi v 30 dneh od prejema. Če 
ga v tem roku ne potrdi, se šteje, kot da je program dela potrjen. 
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22. člen 
(postopek sprejemanja načrta upravljanja) 

1) Upravljavec pošlje osnutek načrta upravljanja lokalnim 
skupnostim na območju narodnega parka v mnenje. Če lokalne 
skupnosti v 45 dneh od prejema osnutka načrta upravljanja 
ne pošljejo svojega mnenja upravljavcu, se šteje, da na ta 
osnutek nimajo pripomb. 

2) Upravljavec na podlagi mnenj lokalnih skupnosti določi predlog 
načrta upravljanja. Predlogu načrta upravljanja morajo biti 
priložene tudi obrazložitve mnenj in pripomb lokalnih skupnosti, 
ki v predlogu načrta upravljanja niso bile upoštevane. 

3) Načrt upravljanja sprejme, na predlog ministra, pristojnega 
za okolje in prostor, vlada. 

4) Upravljavec mora objaviti načrt upravljanja v glasilih lokalnih 
skupnosti na območju narodnega parka. 

5) Spremembe in dopolnitve načrta upravljanja se sprejemajo 
po postopku iz prejšnjih odstavkov. 

23. člen 
(poročanje) 

Upravljavec vsaki dve leti poroča vladi o izvajanju načrta 
upravljanja. 

V. FINANCIRANJE ' 

24. člen 
(pridobivanje sredstev) 

1) Upravljavec pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti: 
- iz proračuna Republike Slovenije, 

iz prihodkov od prodaje blaga in storitev, 
s sredstvi pridobljenimi z upravljanjem z nepremičninami in 
stvarmi, ki jim služijo, 
z vstopninami, 

- dotacijami, subvencijami in donacijami, 
iz mednarodnih programov in drugih mednarodnih virov, 
iz drugih virov. 

2) S presežkom prihodkov nad odhodki, v skladu s finančnim 
načrtom in načrtom upravljanja ter programom dela, razpolaga 
upravljavec. Presežek prihodkov nad odhodki nameni upravljavec 
v skladu z letnim programom dela za razvoj lastne dejavnosti in 
nakup nepremičnin oziroma zemljišč, ki so pomembna za ohranitev 
biološke raznovrstnosti na območju narodnega parka. 

VI. NADZOR 

25. člen 

1) Neposredni nadzor nad spoštovanjem prepovedi iz 8., 9. in 10. 
člena tega zakona izvajajo poleg inšpektorjev, pristojnih za 
ohranjanje narave in urejanje prostora tudi naravovarstveni 
nadzorniki, ki so kot naravovarstvena nadzorna služba 
organizirani v javnem zavodu. 

2) Naloge neposrednega nadzora v narodnem parku se izvajajo 
v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

3) Naravovarstveni nadzornik in pristojni inšpektor ima pravico, 
da lahko na kraju samem izreče in izda plačilni nalog za denarno 
kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku iz 27. člena tega zakona. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 

1) Z denarno kaznijo od 600.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če v narodnem parku: 
1. vnaša v naravo in goji rastline in živali tujerodnih prosto živečih 

vrst (prva točka 8. člena); 
2. odvzema iz narave živali, ki niso opredeljene kot divjad ali 

ribe, razen za namene raziskovalne dejavnosti (tretja točka 
8. člena); 

3. namerno sprošča gensko spremenjene organizme v okolje 
(šesta točka 8. člena); 

4. ograjuje zemljišča, razen za potrebe v kmetijstvu, rejo ali 
vzrejo divjadi, gozdarstvu, pri upravljanju z vodami, varstvo 
naravnih vrednot ter v ureditvenih območjih naselij (sedma 
točka 8. člena); 

5. uporablja fltofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih 
zemljišč (osma točka 8. člena); 

6. opravlja kakršna koli melioracijska dela oziroma osuševanje, 
namakanje in agromelioracije, napravo teras, izravnavati 
grbinaste travnike, razen izboljšav dostopov na kmetijska 
zemljišča ter apnenja, založnega gnojenja, krčenja drevesne 
rasti in grmičevja (prva točka 10. člena); 

7. pase živino in drobnico izven za to predvidenih območij planin 
in brez pašnih redov (druga točka 10. člena); 

8. gradi individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja 
(deveta točka 8. člena); 

9. gradi nove vojaške objekte izven obstoječih vojaških 
kompleksov (10. točka 8. člena); 

10. gradi nova trajna odlagališča odpadkov, razen za potrebe 
gospodinjstev v narodnem parku (11. točka 8. člena); 

11. gradi površinske vodne zbiralnike s prostornino nad 25.000 
m/3 vode (12. točka 8. člena); 

12. gradi nove objekte in naprave za oskrbo z energijo, razen za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije in sicer 
sončne energije, biomase in geotermalne energije ter energije 
vodotokov in sicer mikro hidroelektrarn do vključno 36 kW 
nazivne instalirane električne moči (13. točka 8. člena); 

13. gradi vzletno-pristajalne steze za letala (14. točka 8. člena); 
14. gradi objekte za proizvodnjo, predelavo ali hranjenje nevarnih 

snovi (15. točka 8. člena); 
15. izvaja ukrepe, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali 

kakorkoli vplivati na naravne razmere vodnih in priobalnih 
zemljišč, razen, če to zahtevajo potrebe oskrbe s pitno vodo 
ali ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (16. 8. 
člena); 

16. odvzema mivko, pesek in gramoz iz strug vodotokov ter 
vodnih in priobalnih zemljišč razen v obsegu letnih naplavin 
ali če take posege narekuje nujno urejanje vodnega režima 
(17. točka 8. člena); 

17. izkorišča peskokope in kamnolome, razen za posege v 
prostor v narodnem parku (18. točka 8. člena); 

18. osušuje ali zasipava mokrišča (19. točka 8. člena); 
19. odvzema grušč z melišč, razen za posege v prostor v 

narodnem parku (20. točka 8. člena); 
20. gradi nove objekte razen izjem iz 1. točke 9. člena tega zakona 

in spreminja njihovo namembnost po predpisih o gradnji 
objektov razen izjem iz 3. točke 9. člena tega zakona, izvaja 
investicijska vzdrževalna dela na stavbah, za katere je s 
predpisi o graditvi objektov predpisano gradbeno dovoljenje, 
če zanje gradbeno ali uporabno dovoljenje ni pridobljeno, 
izvaja nadomestno gradnjo razen izjem iz 4. točke 9. člena 
tega zakona (9. člen); 

21. prireja javne shode in zabavne prireditve kot so koncerti 
glasbenih skupin in veselice, razen tradicionalnih javnih 
shodov kot so komemoracije padlim in ostalih prireditev na 
za to določenih območjih; (tretja točka 10. člena); 
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22. izvaja vojaške vaje izven za to določenih območij in v neskadju 
z za to določenimi pogoji (četrta točka 10. člena); 

23. leti z zrakoplovi na motorni pogon pod višino 3350 metrov 
nadmorske višine za turistične namene, razen za vleko 
jadralnih zrakoplovov. 

2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

3) Z denarno kaznijo od 150.000 do 750.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

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

27. člen 

1) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se na mestu prekrška kaznuje 
za prekršek posameznik, če: 
1. trga ali poškoduje rastline ogroženih rastlinskih vrst, jemlje 

njihove korenine, gomolje ali čebulice, razen za namene 
raziskovalne dejavnosti (druga točka 8. člena); 

2. namenoma vznemirja, zastruplja, prenaša, začasno zadržuje 
v ujetništvu prostoživeče živali in uničuje ali poškoduje njihova 
bivališča ali gnezdišča (četrta točka 8. člena); 

3. lovi divjad s pogonom in s pastmi (peta točka 8. člena); 
4. uporablja čolne z motorji z notranjim izgorevanjem, razen za 

reševanje (21. točka 8. člena); 
5. uporablja motorne sani, razen na smučiščih in za reševanje, 

oskrbo planinskih postojank, za urejanje smučarskih tekaških 
prog ter izven za to določenih območij (22. točka 8. člena); 

6. vzleta z jadralnimi padali, zmaji ali baloni izven za to določenih 
območij (23. točka 8. člena); 

7. kuri ogenj zunaj za to določenih in urejenih prostorov, razen 
za namene kmetijske dejavnosti ali vzdrževalnih del (24. točka 
8. člena); 

8. šotori in parkira motorna vozila ali počitniške prikolice izven 
za to določenih območij (25. točka 8. člena); 

9. lovi divjad zunaj območij, ki jih upravljajo lovske družine, razen 
zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (šesta točka 10. 
člena); 

10. lovi ribe, razen v Bohinjskem jezeru (šesta točka 10. člena); 
11. se kopa, potaplja, čolnari, in opravlja druge rekreacijske 

dejavnosti, razen v Bohinjskem ježem in na določenih območjih 
za to določenih vodotokov in v neskladju z za to določenimi 
pogoji (sedma točka 10. člena); 

12. kolesari izven za to določenih poti (osma točka 10. člena); 
13. pušča pse, razen psov čuvajev planin in lovskih psov, s 

povodca (deveta točka 10. člena). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v 
topografskih in zemljiško-katastrskih načrtih prikaz meje iz 5. in 
6. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

29. člen 

Nepremičnine in stvari iz 20. člena tega zakona določi vlada 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

30. člen 

Upravljavec narodnega parka Javni zavod Triglavski narodni park 
izvede spremembe ustanovnega in internih aktov v skladu z 
določbami 18. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

Do izvedbe sprememb aktov iz prejšnjega odstavka, upravljavec 
narodnega parka Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z 
delom oziroma upravlja narodni park v okviru registriranih 
dejavnosti. 

31. člen 

Do sprejetja regionalne zasnove prostorskega razvoja iz 12. člena 
tega zakona se kot ena izmed podlag za pripravo načrta 
upravljanja iz 21. člena tega zakona uporabljajo prostorski akti 
občin na območju narodnega parka. 

32. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se štejejo kot akti o zavarovanju 
naravnih vrednot državnega pomena iz 3. člena tega zakona 
naslednji akti o razglasitvi naravnih ali prirodnih znamenitosti in 
naravnih spomenikov: 

Odločba o zavarovanju gorske skupine Martuljek (Uradni list 
LRS št. 4/49); 

- Odločba o zavarovanju Male Pišnice pri Kranjski gori, Odločba 
o zavarovanju a) alpineta »Julijana« v Trenti, b) alpineta v 
steni Kukle, c) arboreta »Trenta«, d) gozdnega rezervata 
pod Kuklo, e) predela Mlinarica - Razor in f) soteske Mlinarica 
Korita (Uradni list LRS št. 21/51); 

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno 
glasilo občin Ajdovščina, Nova gorica in Tolmin št. 5/90) v 
tistem delu, ki se nanaša na naravne znamenitosti na območju 
narodnega parka; 
Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov na območju 
Triglavskega narodnega parka v občini Jesenice (Uradni 
vestnik Gorenjske št. 6/89); 
Odlok o razglasitvi Pokljuške soteske za naravni spomenik 
(Uradni list RS št. 31/93). 

33. člen 

1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o 
Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS 17/81,18/81 in 21 
86 ter Uradni list RS št. 35/01) in Odlok o razglasitvi doline sedmerih 
jezer za narodni park (Uradni list LRS št.18/61). 

2) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona preneha veljati 
Odlok o pooblastitvi delovne organizacije Triglavski narodni park 
- Zavod za gojitev divjadi »Triglav«, Bled, p.o. za opravljanje 
dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom Triglavskega narodnega 
parka. 
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34. člen 

Pravilnik o službenem znaku in izkaznici za nadzornike v 
Triglavskem narodnem parku velja do uveljavitve predpisov, ki 
bodo uredili nadzorno službo v skladu s predpisi o ohranjanju 
narave. 

35. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, določbe 13. do 15. člena tega zakona pa se 
pričnejo uporabljati 1.1. 2004. 

III. OBRAZLOŽITEV 

I. Splošne določbe (1. - 3. člen) 

V splošnih določbah predloga zakona je opredeljena vsebina 
predloga zakona ter namen zavarovanja območja narodnega 
parka, ki je v ohranitvi in zavarovanju izjemnih naravnih vrednot 
državnega pomena ter v tem, da zagotovi z naravnimi vrednotami 
usklajen razvoj turizma, kmetijstva in gozdarstva v osrednjem 
delu Julijskih Alp. 

S predlaganim zakonom se za naravne vrednote na območju 
narodnega parka določa državni pomen. Takšna rešitev je 
predlagana zato, ker so v narodnem parku poleg velike biotske 
raznovrstnosti tudi številne naravne vrednote, narodni park kot 
celota, z vsemi ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi ter 
človekovimi vplivi, ki narave ne obremenjujejo preveč, pa je za 
državo izjemnega pomena. 

II. Območje narodnega parka (4. - 7. člen) 

Območje narodnega parka je razdeljeno na dve območji in sicer 
na robno in na osrednje območje. Znotraj osrednjega območja 
zakon omogoča vzpostavitev posebnih con, na območju katerih 
velja nekoliko blažji varstveni režim in na katerih je dopustno 
opravljanje določenih dejavnosti zlasti športno-rekreativne 
dejavnosti. Predlog zakona zunanje meje narodnega parka ne 
spreminja in ostanejo enake kot jih je določil sedaj veljavni zakon 
v letu 1981 razen na območju Bohinja, kjer predlog zakona 
predvideva manjši popravek meje. Iz območja parka se izloča 
ureditveno območje naselij Stara Fužina in Ribčev Laz. Za 
popravek te meje obstaja vrsto argumentiranih razlogov. 

Ob nastanku parka oz. usklajevanju besedila sedanjega zakona 
(leta 1981) so bila vsa večja naselja na robnem območju parka 
(Bled, Mojstrana, Kranjska Gora, Bovec, Tolmin, Kobarid) izločena 
iz parka, zavedajoč se dejstva da gre za naselja, v katerih ne gre 
vzpostavljati dodatnih omejitev z vidika varstva narave. Iz te 
odločitve sta bili (zgolj zaradi neaktivne udeležbe predstavnikov 
bivše občine Radovljica na usklajevanju) izpuščeni prej navedeni 
naselji. Treba je poudariti, da gre v obeh primerih za sorazmerno 
veliki naselji, ki sta izrazito turistično naravnani (še zlasti naselje 
Ribčev Laz) in v katerih ni posebnih potreb za omejevanje z 
vidika varstve narave. 

Sedanje območje narodnega parka in njegova zunanja meja, 
čeprav ne sledi vedno logični umestitvi v geografske in prostorske 
značilnosti, se je, kljub težnjam, da bi park obsegal še nekatera 
druga območja, izkazalo kot kompromis in se je v dosedanjem 
funkcioniranju narodnega parka pokazalo kot nesporno in 
obvladljivo. K takemu stanju je zlasti pripomogel sprejemljiv 

varstveni režim v robnem območju, kjer živi velika večina 
prebivalstva narodnega parka (cca. 2800 prebivalcev). 

Strožji, k varstvu narodnega bogastva usmerjeni varstveni režim 
velja v ožjem t.i. osrednjem območju narodnega parka, čigar 
meje obsegajo pretežno visokogorska območja. 

Zaradi doseganja namena predloga zakona se spreminja meja 
osrednjega območja parka tako, da so iz osrednjega območja 
izvzeta območja naselij in njihova zaledna območja, kar bo lahko 
omogočilo primeren razvoj določenih dejavnosti v narodnem 
parku. Robno območje bo tako obsegalo zlasti poseljena območja, 
obdelovalna kmetijska zemljišča, gospodarske gozdove pa tudi 
celotno območje smučišča Vogel z dostopi (izstopi) nanj. Naselja, 
kot je Ukane (v obstoječi ureditvi je to naselje v osrednjem 
območju) so naselja z izrazito turistično komponento, zato so 
nekatere potrebe po gradnji in težnja po povečanju turističnih in 
gostinskih kapacitet upravičene. Ker se meja osrednjega območja 
umika na območje, kjer ni naselij, to pomeni omilitev prepovedi s 
stališča možnega razvoja določenih dejavnosti in trajnostnega 
razvoja v robnem območju. Predlagana spremenjena meja 
osrednjega območja torej poteka tako, da zajema osrednje 
območje parka le območja, kjer ni naselij kakor to tudi predvidevajo 
smernice IUCN. Osrednje območje je namenjeno uresničevanju 
naravovarstvenih ciljev, zlasti ohranjanja naravnih vrednot in 
biotske raznovrstnosti ter habitatov prosto živečih živali in rastlin. 
Pri oblikovanju teh območij smo predlagatelji sledili predlogom 
strokovne javnosti, ki so se rezultirali v različnih delovnih osnutkih 
preglednih kart. 

Zemljiško katastrski načrt, na katerem so določene meje 
narodnega parka, se hrani kot izvirnik pri ministrstvu, pristojnem 
za okolje in prostor, dvojnik pa tudi pri lokalnih skupnostih na 
območju narodnega parka, saj morajo le-te za potrebe načrtovanja 
imeti pri sebi vseskozi podlage oz. informacije za kvalitetno 
odločanje. 

III. Varstvo in razvoj (8. -16. člen) 

1. Varstveni režimi 

Varstveni režimi so v predlogu zakona opredeljeni podobno kot 
so bili v sedaj veljavnem zakonu, torej za robno in za osrednje 
območje. Vse prepovedi, ki veljajo v robnem območju, veljajo tudi 
v osrednjem območju. V slednjem pa so dodane še nekatere 
strožje prepovedi od tistih v robnem območju. Posebna skrb je 
torej posvečena osrednjemu območju kot območju miru, 
minimalne infrastrukture, raziskovalnemu bogastvu flore in favne. 
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Eno temeljnih načel okoljske politike je odgovornost za ohranitev 
ravnovesja v naravi ter hkrati biotske pestrosti in naravnih vrednot 
tudi za prihodnost. Samo tak svet je lahko vabljiv za ljudi, ki se 
umikajo iz sodobnega vrveža na oddih oziroma telesno in duhovno 
osvežitev. Številni obiskovalci parka pričakujejo čimbolj razvejeno 
in določeno oskrbo. Kakor je to koristno, pa moramo skrbeti, da 
ne razvrednotimo niti pokrajine niti vrednot, ki so pravi pomen 
ohranjanja narave. Veliki prenočitveni objekti... in ostale možnosti 
za množično obiskovanje segajo preko vrednot okolja. Drugo pa 
je turizem, ki naj se razvija v obrobju parkov in gorskega sveta 
ter nudi obiskovalcem sprejem in namestitev, domačinom pa delo 
in zaslužek. Režimi kot jih opredeljuje veljavni zakon so namreč v 
precejšnji meri neprilagojeni problemom s katerimi se sooča 
naravovarstvena stroka in tudi sodobnemu načinu življenja, zlasti 
potrebam po drugačnih oblikah turizma in rekreacije. Turistične 
dejavnosti, ki so v naravnih parkih je treba uskladiti z režimi 
varovanja narave. V tem pogledu so pomembne gozdne, vodne 
ali druge učne ter razne turistične poti. Dolgoročno je treba uskladiti 
projekte smučišč ali igrišč, turističnih cest, rekreacijskih objektov 
in drugih posegov v naravo z varstvom gozdov vodovja in biotske 
pestrosti, ustreznim ravnanjem z odpadki in odplakami ter 
varnostjo gibanja ljudi in prometa. Govor je o takšnem razvoju 
dejavnosti, ki ohranja naravo kot trajno podlago življenja, v 
človekovem okolju pa izboljšuje razmere. Tako kot varujemo lepote 
in ekosisteme gozdov in vodnih rezervatov, moramo varovati 
tudi kamninsko podlago melišč, gorske poti in rastišča ter vse 
druge naravne znamenitosti. V razmerah, ko je treba varovati 
naravne vrednote, ne moremo svobodno segati v naravo, celo 
ne z nabiranjem cvetja in plodov. Narava je dar za vse ljudi in prav 
zato moramo spoštovati red, ker smo vsi, ne glede na lastništvo 
odgovorni za primerno ravnanje za naravo. 

Vendar pa Triglavski narodni park ne sme biti samo sistem 
prepovedi. Odtod tudi izrecna oz. taksativna določitev prepovedi 
znotraj posameznega varstvenega režima, saj se predlagatelji 
želimo izogniti dosedanjemu ravnanju upravljavca parka, ki je na 
podlagi nejasnih določb zakona včasih s svojo razlago te 
prepovedi razširil tudi izven zakonskih okvirov. Za ravnanje 
posameznih oseb torej zakon striktno sledi načelu, »DOVOLJENO 
JE VSE, RAZEN TISTO KAR JE Z ZAKONOM ALI Z DRUGIM 
PREDPISOM, KI JE IZDAN NA PODLAGI ZAKONA IZRECNO 
PREPOVEDANO«. Prepovedano pa je samo tisto ravnanje, ki 
škodi ohranitvi naravnih vrednot. 

Edina izjema, kije v neskladju z zgoraj navedenim, pa je vnešena 
za potrebe vojske. Tako vojska lahko gradi v robnem območju 
parka nove objekte, vendar le znotraj vojaškega kompleksa. 
Vojaški kompleks predstavlja zaokrožena celota v prostoru, ki 
ga občine določijo z regionalno zasnovo prostorskega razvoja in 
svojimi prostorskimi akti za vojaške potrebe. Prav tako je vojski 
dovoljeno izvajati vojaške vaje v osrednjem območju v za to 
določenih območjih in pod pogoji določenimi v načrtu upravljanja. 
Predlagatelji smo s tem vsaj nekako poskušali omiliti posledice 
takšnih dejavnosti, saj bodo lahko upravljavci parka v dogovoru 
z vojsko našli ustrezne rešitve. Izjema je namreč odraz našega 
vstopa v NATO in s tem prilagajanje naše vojske tako strukturi 
kot potrebam te mednarodne organizacije (vzpostavitev gorskih 
enot vojske...). 

Zaradi vse bolj razvejanih rekreacijskih dejavnosti in njihove 
različne odvisnosti od naravnih in kulturnih pokrajinskih vrednot, 
postaja vedno bolj pereč problem prostorskih navzkrižij. Vedno 
bolj silijo v ospredje dileme koliko prostora nameniti rekreacijskim 
dejavnostim, ki so povezane z doživljanjem narave in je zanje 
zaželena naravna pokrajina. Pravica turistov do svobode gibanja 
mora biti kot vsaka dejavnost v okolju podrejena določenemu 
redu ter ima varstvene in kulturne omejitve. Nikakor se ne želi 
omejevati pravica svobodnega pristopa do osrednjega območja 
kot temeljno vrednoto, vendar pa se mora le-ta hkrati ujemati z 

odgovornostjo do neokrnjene narave. Predlog zakona rešitev 
vidi v načrtu upravljanja, ki lahko pripomore k odpravljanju 
omenjenih nasprotij z upoštevanjem slednjega: 

namensko oblikovanje rekreacije je treba prilagoditi 
prostorskim pogojem in jih uskladiti z predvideno rabo 
prostora; 
neželene in prekomerne obremenitve prvin okolja zaradi 
rekreacijskih dejavnosti je treba preprečevati. 

Za uresničevanje teh smotrov je potrebno strokovno coniranje 
za določitev območij rekreacijskih dejavnosti tako v regionalni 
zasnovi prostorskega razvoja kot v načrtu upravljanja s temeljito 
presojo posamezne rekreacijske oblike in presojo vplivov na okolje, 
da bi preprečili neskladnosti in preobremenitev okolja ter nasprotja. 

Nekatere prepovedi, ki jih ureja sedaj veljavni zakon so že 
sistemsko urejene v področnih predpisih, zato ni potrebe po 
urejanju v tem zakonu. 

Izmed elementov varstvenih režimov oz. prepovedi bi jih posebej 
izpostavili samo nekaj. Pokazala se je močna potreba po boljši 
ureditvi zračnega prometa, saj je hrup, ki ga povzročajo zrakoplovi, 
zlasti aerotaksiji, panoramski in športni preleti ter helikopterski 
prevozi, nesprejemljiv s stališča namenov in ciljev zavarovanega 
območja. Izkazalo se je, da je obstoječo prepoved prekoračenja 
dovoljenih ravni hrupa težko nadzorovati, saj je dokazovanje 
kršitev zaradi prekoračitve hrupa v zračnem prometu praktično 
nemogoče. Predlagani zakon želi to področje urediti tako, da 
prepoveduje letenje z zrakoplovi na motorni pogon nad celotnim 
območjem narodnega parka pod nadmorsko višino 3350 m za 
turistične namene, razen letov za vleko jadralnih zrakoplovov, in 
ostalih letov kot so za zdravstvene namene, izvajanje vojaških 
vaj, iskanje in reševanje zrakoplova, potrebe zaščite, reševanja 
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, potrebe vzdrževanja 
narodnega parka in infrastrukture v narodnem parku ter 
oskrbovanja in obnove objektov v visokogorju, za potrebe 
meteorološke službe, geodetska in dokumentarna snemanja in 
podobne druge namene. 

Prepovedi, ki se nanašajo na posege v prostor so ostale v 
precejšnji meri nespremenjene. Posegi v prostor so v osrednjem 
območju prepovedani v celoti, razen tistih: 

ki so potrebni za obnovo obstoječih stavb v okviru obstoječih 
gabaritov in značilnosti stavbnega izročila; 
gradenj objektov gospodarske javne infrastrukture, vendar 
samo, če se gradijo pod zemljo, gradenj gozdnih cest, vlak in 
začasnih žičnic, če so namenjene samo za gospodarjenje z 
gozdom in jih opredeljuje ustrezen načrt za gospodarjenje z 
gozdom v osrednjem območju narodnega parka, gradenj 
stavb in z njimi povezanih gradbenih inženirskih objektov, ki 
so v skladu s predpisi o kmetijstvu namenjene opravljanju 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pod pogojem, da so takšne 
stavbe pritlične z največ eno kletjo in z možno mansardo nad 
pritličjem, njihove tlorisne površine pa da ne presegajo 150,00 
m2, gradenj pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, če so 
v skladu s predpisi o opravljanju kmetijske dejavnosti in 
gozdarstva namenjeni samo za opravljanje dejavnosti 
kmetijstva oziroma gozdarstva, gradenj pristanišč oziroma 
pomolov in čolnarn ob Bohinjskem jezeru, s katerimi v skladu 
s predpisi o zagotavljanju vame plovbe po celinskih vodah 
upravlja lokalna gospodarska javna služba, gradenj objektov, 
ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih 
nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove 
posledice ter objektov za zaščito, reševanje in pomoč ob 
naravnih in drugih nesrečah; 

- ter nadomestnih gradenj gozdnih cest, vlakov in žičnic, 
namenjenih za gospodarjenje z gozdom, objektov 
gospodarske javne infrastrukture, vključno s kategoriziranimi 
ali nekategoriziranimi cestami, nadomestnih gradenj v skladu 
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s predpisi o kmetijstvu namenjenih opravljanju dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, namenjenih za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe, nadomestnih gradenj drugih stavb, 
ki jih iz gradbeno-tehničnih razlogov oziroma slabega stanja 
njihovih nosilnih konstrukcij ni možno rekonstruirati oziroma 
na njih izvesti potrebnih investicijskih vzdrževalnih del. 

Predlagatelji smo se za možnost nekoliko ohlapnejšega režima 
posegov v prostor odločili le v primeru rekonstrukcij stavb, ker je 
pač nesmiselno dopustiti, da stavbe, ki so že izgrajene, propadejo. 
Enako velja za nadomestne gradnje, saj gre že za pozidan prostor, 
rekonstrukcija stavb pa zaradi njihovega slabega stanja ni 
zadostna oz. mogoča. Prav tako omogočamo, da se obstoječim 
stavbam oz. objektom spremeni namembnost in sicer v luči 
vzpodbujanja razvojnih možnosti prebivalstva v narodnem parku, 
predvsem v turizmu in kmetijstvu, seveda prilagojenih značilnostim 
in naravnim vrednotam narodnega parka. Kar se tiče gradenj 
pomolov in čolnarn, pa teh ni moč stihijsko prepustiti pravnim in 
fizičnim osebam, saj bi si v nasprotnem primeru lahko vsak 
posameznik oz. lastnik parcele ob obali Bohinskega jezera izgradil 
lastni pomol za svoj čoln. Prišlo bi do prenasičenja vodnih 
zmogljivosti Bohinjskega jezera. Zato predlagamo, da ima to 
pravico le občina, ki v okviru gospodarske javne službe skrbi za 
upravljanje celinskih voda. V predlogu zakona pa ni več možnosti 
pridobitve izjemnega soglasja Vlade RS za posege v prostor, ki 
so sicer z ZTNP prepovedani in to zaradi tega ker so s spremembo 
meje osrednjega območja odpravljeni praktično vsi razlogi, ki so 
v preteklosti narekovali tako zakonsko rešitev. Področje 
dovoljevanja poseganja v prostor na območju narodnega parka 
je v celoti prepuščeno postopkom, ki so določeni s predpisi s 
področja ohranjanja narave, urejanja prostora in graditve objektov. 

Na večini naših jezer, gorskih potokih, rekah se širijo nove 
rekreacijske dejavnosti, zlasti kajakaštvo, deskanje, ratting, 
potapljanje, soteskanje.... Zato prihaja do navzkrižij z ohranjanjem 
narave in zaostruje se dilema, katere vodne površine naj se 
izkoristijo za posamezno zvrst rekreacije. Dilema se že kot 
omenjeno razrešuje z regionalno zasnovo prostorskega razvoja 
in načrtom upravljanja. Če ponazorimo ureditev za eno od 
rekreacijskih dejavnosti. Z regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja se npr. eden od vodotokov v osrednjem območju parka 
(reka, potok...) predvidi za izvajanje rekreacijskih dejavnosti. V 
načrtu upravljanja pa se podrobneje določi katera od rekreacijskih 
dejavnosti se lahko izvaja, v katerem delu vodotoka se izvaja in 
določijo se pogoji pod katerimi se lahko izvaja: določi se dopustna 
obremenitev oz. število udeležencev, določi se uporaba katerih 
športnih rekvizitov je dovoljena... 

Slovenija je majhna dežela, zato si lahko organizira cestni promet 
v zavarovanih območjih v skladu z najvišjimi načeli kakovosti 
življenja. V tem smislu si prizadevamo zavarovati pred hrupnim in 
nevarnim prometom ter drugimi pritiski dragoceno zaščiteno 
naravo, ki je nekaj izjemnega in je imamo malo. Vredna je izjemnega 
spoštovanja in varovanja. Taka ureditev bi tudi pomenila izredno 
turistično in kulturno prednost pred deželami razvitega zahoda. 
Pomen povezave prometa in turizma je v željah gostiteljev in 
turistov, da bi potekal promet umirjeno, kot del turističnega uživanja, 
s čim manj motnjami za zavarovano okolje. Kar se tiče splošne 
omejitve prometa v narodnem parku, se ureditev tega področja 
prepušča tako državnim organom na predlog lokalnih skupnosti 
ali samih lokalnih skupnosti, ki lahko v dogovoru z upravljavcem, 
glede na posamezne odseke cest, določijo specifično prometno 
ureditev. Zato predlog zakona določa, da državni organi na predlog 
lokalnih skupnosti! ali lokalne skupnosti na območju narodnega 
parka po pridobljenem mnenju upravljavca parka določijo prometno 
ureditev na regionalnih ali občinskih cestah znotraj narodnega 
parka tako, da ne glede na predpise o javnih cestah in predpise o 
varnosti cestnega prometa (ti ne omogočajo zapor prometa glede 
na voznike oz. namen prevoza, ampak le za vrste prometa), 
lahko omejijo uporabo državnih ali občinskih cest za obiskovalce. 

Urejena javna parkirišča na obrobju parka naj ustavijo in sprejmejo 
stoječi promet obiskovalcem, prevoz od tam pa na bi bil 
alternativen (z javnimi prevoznimi sredstvi, ekološki cestni turistični 
vlakci, uporaba koles). Življenje v parku se ne more razvijati po 
zakonitostih avtomobilzma - tj. omogočiti vozniku priti z vozilom 
»skoraj do vrat« - ampak po zakonitostih okolju prilagojenega 
prometa. Npr. narodni park Berchtesgaden v Bavarskih Alpah 
ima pred parkovno mejo vzorno urejena parkirišča za katere se 
plača parkirnina. Od tam je mogoče iti v park le peš ali s kočijo, po 
jezeru pa je mogoče peljati z električnim čolnom. 

2. Urejanje prostora 

Pri postavljanju objektov in ureditvi okolja nasploh velikokrat 
izstopa težnja, da se z objekti poseže na najbolj privlačna mesta 
v prostoru. Večinoma to vodi v razvrednotenje krajine, kakršna je 
bila pred posegom vanjo. Konflikt med interesom za rabo neke 
naravne vrednote za zasebne namene in med javnim interesom 
je najbolj pogost spremljevalec vseh posegov. Vsakdo, ki vdira v 
ta prostor in je od življenja v tem prostoru odtujen, ne moti samo 
ljudi, ki tu prebivajo, in oblik naravnega življenja, temveč moti tudi 
krajino samo. Važno je, da se v prostor vključuje tako, da postane 
sam oblika življenja v krajini in s svojo prisotnostjo soustvarja 
kulturo krajine. 

Zato predlog zakona v skladu z veljavno pravno ureditvijo o urejanju 
prostora določa obvezo lokalnih skupnosti v narodnem parku, da 
sprejmejo regionalno zasnovo prostorskega razvoja, s katero se 
določijo tudi usmeritve, izhodišča in pogoji za urejanje prostora v 
državnih lokacijskih načrtih in prostorskih aktih lokalnih skupnosti. 
Zakaj obveza? Problem pri tem je, da prostorsko urejanje, ki 
vključuje tudi varstveno presojo, zakon o ohranjanju narave iz 
rok lokalnih skupnosti prenaša na uprave zavarovanih območij 
ali na pooblaščene organizacije kot na varstveno »bolj 
ozaveščene institucije«. Gre za izraz nezaupanja v demokratične 
mehanizme odločanja, ki so odgovorni tako za razvoj okolja kot 
tudi ohranjanje narave. Velja opozoriti, da demokratične 
mehanizme odločanja vsebuje še veljavni »socialistični« zakon. 
Podobno ureditev je moč zaslediti tudi v primerljivih državah. V 
Nemčiji zvezni zakon določa, da morajo biti turistično ■ 
rekreacijska območja določena v regionalnem in v lokalnem 
prostorskem planu. Še posebej pa morajo ta območja določiti 
dežele v regijskih planih in krajinskih planih parkov. V postopkih 
priprave in sprejemanja planov, ki so prostorski in hkrati tudi 
gospodarsko ■ razvojni, je predvidena soudeležba in soodločanje 
prebivalcev, društev, združenj in organov upravljanja teh območij. 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja je dokument 
usmerjanja prostorskega razvoja, ki v povezavi z drugimi 
razvojnimi dokumenti določa zasnove usklajenih prostorskih 
ureditev oz. prostorske ureditve, za katere se država in občine 
dogovorijo, da jih bodo načrtovale skupno. S sprejetjem regionalne 
zasnove prostorskega razvoja se občine zavežejo, da bodo svoje 
prostorske akte pripravljale oziroma uskladile z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja. Z regionalno zasnovo 
prostorskega razvoja se načrtujejo tudi območja naravnih 
znamenitosti državnega pomena kot osnova za zavarovanje po 
drugih predpisih. Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se 
torej določijo usmeritve, izhodišča in pogoji za urejanje prostora v 
državnih lokacijskih načrtih in prostorskih aktih lokalnih skupnosti. 
Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se poleg navedenega 
določi zlasti: 
1. ureditveno območje regionalne zasnove prostorskega razvoja: 
2. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju; 
3. zasnovo rabe prostora z zasnovo razmestitve dejavnosti v 

prostoru; 
4. zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega 

načrtovanja na njihovem ureditvenem območju; 
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5. usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in občinskih 
prostorskih aktov; 

6. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove 
prostorskega razvoja. 

V sam postopek sprejemanja se poleg omenjenih lokalnih 
skupnosti vključuje tudi država (oblikovanje programskega sveta 
za pripravo, sprejetje programa priprave...) in ne nazadnje po 
določbah tega zakona tudi upravljavec narodnega parka (zakon 
o urejanju prostora njihovega sodelovanja ne predvideva). Izhajati 
je namreč treba iz spoznanja, da se v prostoru srečujejo različni 
interesi in da je najpomembnejša naloga prostorskega načrtovanja 
njihovo usklajevanje. To pa zahteva postopke načrtovanja, ki 
omogočajo udeležbo vseh, ki jih ureditev prostora neposredno 
zadeva. Seveda pa predlagana ureditev, v razmerah, ko je treba 
varovati naravne vrednote in preprečevati samovoljne posege 
vanjo, v ničemer ne omogoča svobodnega in neprimernega 
poseganja v prostor oz. naravo. 

3. Razvojne usmeritve 

V narodnem parku, zlasti v njegovem osrednjem območju se 
ohranja prvobitna narava, pri čemer se dopušča okolju prijazna 
rekreacija in raziskovanje narave. V osrednjem območju ni rabe 
naravnih virov in posegov v prostor razen tistih, ki so namenjeni 
posegov za obnovo obstoječih objektov in naprav, gradni pomolov 
in čolnarn ob Bohinjskem jezeru, gradnji podzemskih 
infrastrukturnih vodov, potrebnih za okoljsko sanacijo obstoječih 
objektov, posegov oz. ukrepov za zaščito in preprečitev 
nevarnosti za življenje ljudi in premoženja 

Robno območje je, poleg ciljev ohranjanja naravnih vrednot, 
namenjeno tudi takšnemu razvoju, ki je prilagojen značilnostim 
parka. Tako predvideva predlog zakona spodbujanje trajnostnega 
razvoja, kar se kaže s spodbujanjem okolju prijaznih dejavnosti. 

Da bi omogočili razvojne možnosti prebivalstvu v narodnem parku, 
predvsem v turizmu in kmetijstvu, predlog zakona zato izkorišča 
že vzpostavljene ukrepe strukturne politike z dodeljevanjem 
spodbud ali sofinanciranjem projektov 
na področju turizma: 

za izboljšanje turistične infrastrukture in sicer gradnja ali 
obnova žičnic prenočitvenih zmogljivosti, objektov za 
rekreacijo ter izboljšanja gostinske ponudbe. 

na področju skladnega regionalnega razvoja: 
- izgradnje objektov in naprav regionalne infrastrukture na 

področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, 
izgradnje lokalnega cestnega omrežja, 
podporo malim projektom lokalnih skupnosti s področja 
turizma in ohranjanja kulturne dediščine. 

področju kmetijstva in gozdarstva: 
- programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi; 

prostorskega urejanja obnove vasi: 
- obnove in urejanja pašnikov; 

vzdrževanja življenjskega okolja prosto živečih živali in drugih 
avtohtonih organizmov v zasebnih gozdovih; 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sicer dejavnosti povezanih 
s tradicionalnimi znanji in turizma na kmetiji; 

• turistične ponudbe na kmetijah; 
• razvoja in izboljšanja infrastrukture na podeželju. 

na področju prometa: 
- usmerjanja cestnega prometa na javne prevoze potnikov v 

cestnem prometu znotraj narodnega parka. 

na področju kulturne dediščine: 
- vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

Predlagatelji smo se za tak način spodbujanja trajnostnega razvoja 
odločili, ker menimo, da rešitev v skladu s katerimi bi se razvojne 
usmeritve podrobneje določile v načrtu upravljanja, ni primerna, 
saj od upravljavca parka ni pričakovati usposobljenosti tako za 
oblikovanje primernih strukturnih politik kot tudi za evalvacijo o 
primernosti in kasnejši monitoring izvedenih ukrepov. Nikakor si 
ne želimo, da bi upravljavec parka razdeljeval razvojne spodbude, 
ki ne bi dosegle svojega namena, poleg tega pa za naslednji dve 
leti tudi ni moč pričakovati posebnih sredstev, ki bi jih v ta namen 
iz državnega proračuna pridobil upravljavec. 

Spodbude in sofinanciranje navedenih projektov in investicij se 
investitorjem - lokalnim skupnostim, pravnim in fizičnim osebam - 
ne glede predpise, ki urejajo njihovo dodeljevanje ali sofinanciranje, 
namenja prednostno. Predlog zakona torej povzema rešitve tako 
iz predpisov o skladnem regionalnem razvoju kot tudi iz ostalih 
predpisanih ukrepov strukturnih politik (spodbujanje razvoja 
turistične infrastrukture, programi kmetijske politike razvoja 
podeželja....). Resda se povzeta rešitev, da se sredstva za 
projekte in investicije namenjajo prednostno, uporablja pri izvajanju 
skladnega regionalnega razvoja za območja s posebnimi 
razvojnimi problemi - območja s posebnimi razvojnimi problemi 
so: ekonomsko šibka območja, območja s strukturnimi problemi 
in visoko brezposelnostjo, razvojno omejevana obmejna in 
območja z omejenimi dejavniki. - vendar predlagatelji nismo izhajali 
iz podmene, da so območja, zavarovana zaradi naravnih in 
kulturnih vrednot, zaradi tega dejstva razvojno omejevana. 
Zavedamo se, da te vrednote pomenijo njihovo primerjalno 
prednost. Zato teh območij ne obravnavamo kot območja s 
posebnimi razvojnimi problemi; če pa bi posledice zavarovanja 
naravne in kulturne dediščine na posameznem območju pomenile 
oviro v njegovem razvoju, bi tako območje na podlagi meril iz 
zakona tako ali tako izpolnjevalo pogoje za pridobitev statusa 
območja s posebnimi razvojnimi problemi. Predlagatelji menimo, 
da gre v primeru zavarovanih območij predvsem za problem 
omejevanja lastninske pravice. Ker pa se v primeru omejevanja 
Istninskih pravic uporablja predvsem ukrep izplačevanja 
odškodnin ali rent, se je zato predlog zakona na daleč izognil 
uvedbi odškodnin ali rente kot trajnega vira financiranja 
zavarovanih območji narave. Uvedba odškodnin ali rent kot trajni 
vir financiranja določenih območij bi bila v popolnem nasprotju z 
načeli, na katerih temelji tako politika regionalnega razvoja kot 
trajnostnega razvoja, saj bi onemogočala, da bi se ta območja 
usposobila za samovzdržujoči razvoj, dušila bi lokalne razvojne 
pobude in bi jih vodila v rezervate nerazvitosti. 

Namen predlaganih ukrepov je torej v tem, da bi ljudje v 
zavarovanem območju ne videli le omejitve svojega razvoja 
ampak razvojno prednost, ki se je zaveda in jo kot eno od 
pomembnejših turističnih prednosti vzpodbuja tudi država. 
Triglavski narodni park bi lahko postal vzorčni primer ureditve 
zavarovanega območja in predstavljal vzpodbudo za zaščito 
ostalih krajin in s tem povezanega razvoja turizma v Republiki 
Sloveniji. 

K temu cilju stremi tudi ureditev, ki določa, da se za projekte in 
investicije lokalne skupnosti na območju narodnega parka, ki se 
neposredno nanašajo na varstvo ali razvoj parka na območju 
narodnega parka in ki se financirajo v skladu s predpisi o 
financiranju občin, lokalni skupnosti v narodnem parku v državnem 
proračunu zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje ne glede 
na določbe predpisov, ki urejajo financiranje občin, v višini 80 % 
predračunske vrednosti projekta ali investicije. Predlagatelji smo 
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mnenja, da za zavarovana območja obstaja v skladu z zakonom 
poseben interes za njihov razvoj, in da bi bile te občine zaradi 
funkcije varovanja narave (npr. izgradnja čistilnih naprav, 
kanalizacije...) in razvoja zavarovanega območja (projekti 
ohranjanja kulturne dediščine...) upravičene do dodatnih sredstev, 
in sicer zaradi navedenih razlogov tudi do dodatnih 10% sredstev. 
Zakon o financiranju občin namreč določa, da za financiranje 
projektov in investicij lokalnih skupnosti za katere obstaja poseben 
interes za njihov razvoj in v katerih delež dohodnine na prebivalca 
v občini v primerjavi s povprečjem teh deležev v ostalih občinah 
ne znaša več kot 50%, država zagotavlja do 70 % potrebnih 
sredstev vrednosti. 

Med pomembnejšimi razvojnimi dejavnostmi bi poleg izboljšave 
turistične ponudbe z gradnjo ali obnovo žičnic, prenočitvenih 
zmogljivosti, objektov za rekreacijo ter izboljšanjem gostinske 
ponudbe omenili tudi kmetovanje, ki je usklajeno z naravnimi in 
kulturnimi vrednotami in omogoča ohranitev pašnih planin v 
tradicionalni funkciji, pridelavo zdrave in visoko kakovostne hrane, 
pri čemer je pomembno tudi varstvo kmetijskih zemljišč zaradi 
onesnaženja in nesmotrne rabe, zlasti pa je treba spodbujati 
genske banke z organizmi, ki niso gensko spremenjeni. Tako 
kmetovanje lahko dosežemo z izboljšanjem kmetijske 
infrastrukture, z obnovo vasi in zaselkov, tako da se ohranja 
poseljenost podeželja, da se izboljšajo bivalni in delovni pogoji ter 
da se na kmetijah uvajajo dopolnilne dejavnosti, zlasti predelovalne 
in turistične - kmetijske dejavnosti, ki niso samozadostne, se že 
namreč dolgo dopolnjujejo z domačo ponudbo iz kmetijstva in 
domačih obrti ter turističnih storitev. Turistične kmetije so 
pomembne zaradi ohranjanja narave slovenskih pokrajin in 
krajinskih značilnosti arhitekture, ohranjanja tradicionalnih 
kmetijskih dejavnosti, ki so pokrajinsko značilne in raznovrstne 
ponudbe in dejavnosti, ki so povezane s tradicionalnimi domačimi 
obrtmi, raznoliko prehrano in specialitetami. Pomen turističnih 
kmetij je torej predvsem v njihovi neoporečni poljedelski, sadjarski, 
vinarski in živinorejski proizvodnji, ne nazadnje tudi v domači 
predelavi, postale so prave eko kmetije. Dmžba je dolžna pomagati 
tudi s prostorskimi zasnovami in komunalnim urejanjem krajev. 
To lahko olajša in izboljša usklajevanje projektov z okoljem po 
načelih varovanja narave in podpiranja samo sonaravnih 
dejavnosti. V dobi prestrukturiranja gospodarstva je treba 
kmetijstvu pomagati, da se ne bi zapirala vrata kmetij, ki so se v 
interesu ostalih odločile za vzdrževanje kulturne krajine ali pa 
okolju prilagojen turizem. 

IV. Upravljanje narodnega parka (17. - 23. člen) 

1. Upravljavec 

Upravljavec narodnega parka je javni zavod Triglavski narodni 
park oz. organizacija Triglavski narodni park, ki se je z uveljavitvijo 
zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96) s statutarnim 
sklepom preoblikovala v javni zavod Triglavski narodni park. 
Predlog zakona povzema tudi naloge in pristojnosti upravljavca 
oz. javno službo, ki jih izvaja upravljavec narodnega parka in so 
opredeljene že z ZON-om. Edino izjemo predstavlja določba, ki 
določa, da imajo pri izbiri skrbnika oziroma sklenitvi pogodbe o 
skrbništvu prednost pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež ali 
stalno bivališče v narodnem parku in so za skrbništvo 
usposobljeni. Razumljivo je, da upravljavec poveri skrbništvo 
osebam, ki že dolga leta živijo na zavarovanem območju in ga 
dobro poznajo (tako prednosti kot slabosti). Z zagotavljanjem 
zaposlitvenih možnosti tudi dokazuje svojo globoko povezanost 
z lokalnim okoljem in prebivalstvom. Upravljavec v parku upravlja 
naravne vrednote, kakor tudi nepremičnine in stvari, ki jim služijo, 
oziroma ki služijo varstvu in upravljanju narodnega parka, in ki jih 
določi vlada Republike Slovenije. 

2. Načrt upravljanja narodnega parka 

V zvezi z načrtom upravljanja predlog zakona natančneje določa 
postopek njegove priprave. Vsebino načrta upravljanja je določil 
že ZON, ki tudi določa, da je obveznost priprave načrta upravljanja 
treba določiti v aktu o zavarovanju. Predlog zakona pa postopek 
tudi nadgrajuje in sicer z določitvijo sodelovanja lokalnih skupnosti 
(časovni roki, upoštevanje mnenja, objava načrta upravljanja v 
glasilih lokalnih skupnosti). 

V. Financiranje (24. člen) 

Poleg državnega proračuna, ki zagotavlja izvajanje javne službe, 
ustvarja upravljavec s svojimi dejavnostmi tudi lasten prihodek. 
Nov vir financiranja, ki ga sedaj veljavni zakon še ne pozna, so 
sredstva pridobljena z upravljanjem z nepremičninami, ki služijo 
upravljanju narodnega parka in so v lasti države, ter sredstva 
pridobljena iz vstopnin za ogled naravnih vrednot. Pomembna 
postavka v financiranju mora biti v prihodnje tudi nakup 
nepremičnin oziroma zemljišč, ki so pomembna za ohranitev 
biološke raznovrstnosti na območju narodnega parka. 

VI. Nadzor (25. člen) 

Nadzorna služba je organizirana skladno z ZON in organizacijsko 
primerljiva z drugimi narodnimi parki v Alpah. Naravovarstveni 
nadzornik ima pravico, da lahko na kraju samem izreče in izda 
plačilni nalog za denarno kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku 
iz določenih točk 27. člena tega zakona. 

VII. Kazenske določbe (26. - 27. člen) 

Poglavje kazenskih določb določa prekrške in kazni za kršitev 
prepovedi iz zakona v višini 600.000 do 6.000.000 tolarjev za 
pravne osebe in od 300.000 do 3.000.000 tolarjev za 
samostojnega podjetnika ter 30.000 do 150.000 tolarjev za 
posameznika oz. fizično osebo, kadar gre za hujše kršitve. Manj 
hude kršitve so opredeljene v 27. členu. Za te kršitve je določena 
kazen v višini 30.000 tolarjev in se izreče na mestu prekrška. 

VIII. Prehodne in končne določbe (28. • 35. člen) 

Določajo obveznosti upravnega organa, pristojnega za geodetske 
zadeve, ki mora izvesti v topografskih in zemljiškokatastrskih 
načrtih prikaz meje parka v šestih mesecih po uveljavitvi zakona, 
vlade, ki mora nepremičnine in stvari, s katerimi upravlja 
upravljavec določiti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
zakona ter upravljavca, ki mora v ustanovni in interne akte vnesti 
opravljanje dejavnosti javne službe najkasneje v šestih mesecih 
po uveljavitvi zakona. 

3. člen določa, da se naravne vrednote in območja pomembna za 
ohranitev biološke raznovrstnosti na območju narodnega parka, 
katerih ohranitev zahteva drugačne varstvene režime, kot jih 
predpisuje zakon, lahko zavarujejo s posebnim aktom o 
zavarovanju v skladu s predpisi o ohranjanju narave. V skladu s 
to določbe se štejejo kot posebni akti o zavarovanju naravnih 
vrednot državnega pomena naslednji akti o razglasitvi naravnih 
ali prirodnih znamenitosti in naravnih spomenikov: 

Odločba o zavarovanju gorske skupine Martuljek (Uradni list 
LRS št. 4/49); 

- Odločba o zavarovanju Male Pišnice pri Kranjski gori, Odločba 
o zavarovanju a) alpineta »Julijana« v Trenti, b) aipineta v 
steni Kukle, c) arboreta »Trenta«, d) gozdnega rezervata 
pod Kuklo, e) predela Mlinarica - Razor in t) soteske Mlinarica 
Korita (Uradni list LRS št. 21/51); 
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Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno 
glasilo občin Ajdovščina, Nova gorica in Tolmin št. 5/90) v 
tistem delu, ki se nanaša na naravne znamenitosti na območju 
narodnega parka; 
Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov na območju 
Triglavskega narodnega parka v občini Jesenice (Uradni 
vestnik Gorenjske št. 6/89); 
Odlok o razglasitvi Pokljuške soteske za naravni spomenik 
(Uradni list RS št. 31/93). 

Določajo tudi prenehanje odloka pooblastitvi delovne organizacije 
Triglavski narodni park - Zavod za gojitev divjadi »Triglav«, Bled, 
p.o. za opravljanje dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom 
Triglavskega narodnega parka, saj predlog zakona določa varstvo 
in gojitev divjadi v gojitvenem lovišču Triglav kot del dejavnosti 
upravljavca. 

Do sprejetja regionalne zasnove prostorskega razvoja zakona 
se kot ena izmed podlag za pripravo načrta upravljanja uporabljajo 
prostorski akti občin na območju narodnega parka. Ker gre namreč 
za zahteven in dolgotrajen postopek ni smiselno določati roka za 
sprejetje, vendar pa je kljub temu treba zagotoviti podlago za 
pripravo načrta upravljanja. Zato se v tem vmesnem času 
uporabljajo sprejeti občinski prostorski akti. 

Določbe 13-15. člena oziroma poglavje o razvojnih usmeritvah 
se prične uporabljati šele z novim proračunskim obdobjem, saj v 
proračunu za leto 2003 ni zadosti sredstev, vsaj ne za pokritje 
stroškov določb, ki določajo sofinanciranje projektov lokalnih 
skupnosti v višini 80%, prav tako pa določeni razpisi že tečejo. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o 
pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Predpisi EU, ki se nanašajo na področje ohranjanja narave, ne 
vplivajo neposredno na določbe tega zakona, ker so deloma 
povzete z Zakonom o ohranjanju narave (v tem primeru gre za 

uskladitev z ZON) in ostalimi zakoni in na njihovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi akti. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / \ 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): / 

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? / 

Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? / 

Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. Komisija 
ES, države članic? ES, SIQMA, oecp. Univerza .„) / 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 POSREDOVANJU 

V PROMETU Z NEPREMIČINAMI (ZPPN) 

- EPA 485 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Janez PODOBNIK 
Vodja Poslanske skupine SLS 

Ljubljana, 2003-01-21 

UMIK 
PREDLOGA ZAKONA O POSREDOVANJU V 
PROMETU Z NEPREMIČINAMI - EPA 0485-111 

Spodaj podpisani Janez PODOBNIK umika Predlog zakona o 
posredovanju v prometu z nepremičninami iz obravnave v 
Državnem zboru. 

Janez Podobnik, vodja PS SLS, l.r. 
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Priporočilo 

VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

DELOVANJE KOMISIJE VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVAJANJE 

ZAKONA 0 POPRAVI KRIVIC (PpZPKri) 

- EPA 735 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Jaša ZLOBEC, poslanec 

Ljubljana, 10.1.2003 

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Poslovnika Državnega 
zbora vlaga podpisani poslanec 

Priporočilo vladi Republike Slovenije za delovanje 
Komisije vlade Republike Slovenije za Izvajanje zakona o 
popravi krivic ' 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Jaža ZLOBEC, l.r. 
poslanec Državnega zbora 

Priporočilo vladi Republike Slovenije za delovanje Komisije vlade Republike 
Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic 

1. Vladi Republike Slovenije naj oblikuje posebno delovno skupino strokovnjakov 
(vključeni naj bodo zastopniki javnega interesa Državnega pravobranilstva, 
Državnega tožilstva, Vrhovnega sodišča, Slovenske odškodninske družbe,.!.), ki bi 
na podlagi vseh dosedanjih pripomb glede dela in odločitev Komisije Vlade RS za 
izvajanje zakona o popravi krivic proučila posamezne zadeve ter ugotovila, ali je 
Komisija Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic vodila postopek ter odločala v 

' skladu z zakonom. 

2. Na podlagi ugotovitev te delovne skupine naj vlada v okviru svoje ustavne in 
zakonske vloge ustrezno ukrepa. 
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Obrazložitev: 

V medijih se občasno pojavljajo razprave, da vladna komisija, ki jo vodi g. Lukač 
opravlja svoje delo nestrokovno oziroma da sprejema tudi odločitve brez primerne 
pravne podlage. Sum o domnevnih nepravilnostih je dodatno podkrepilo pismo g. 
Nikole Todoroviča (fotokopijo prilagam v prilogi), ki je bil nekaj časa član komisije in 
je nato odstopil. V pismu navaja konkretne nepravilnosti, v dokaz pa prilaga poročila 
komisije in sodbe upravnega sodišča, kamor so se določeni posamezniki uspešno 
pritožili zoper odločitve komisije. 
Menim, da je potrebno navedeno problematiko preučiti z vso resnostjo, saj imajo 
odločitve komisije moralne in finančne posledice, tako za državljane, kot tudi za 
državo, ki jo predstavlja vlada, samo. 

Priloga: 
- pismo g. Nikole Todoroviča, št. SI-1/01-TN, z dne 9.3.2001 
- poročila Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic št.: 

-714-01-302/97 
-714-01-408/97 
-714-01-575/97 
-714-01-851/97 
-714-01-625/97 
-714-01-120/97 
-714-01-509/97 
-714-01-43/96 
- 714-01-46/96 
. 714-01-46/97 

- 714-01-74/96 
- 714-01-109/96 
- 714-01-388/97 
- 714-01-268/97 
- 714-01-3131/98 
- 714-01-698/97 
- 714-01-453/97 
- 714-01-65/97 
- 714-01-532/97 
- 714-01-532/97 
- 714-01-613/97 

- sodbe upravnega sodišča: 
- U 242/98-7 
- U 753/98-11 
- U196/99-6 
- U 513/99-9 

- zapisnik 44. seje Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, št.: MP-714-01- 
273/97-0018-08 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Priloge k Priporočilu vladi Republike 
Slovenije za delovanje Komisije vlade 
Republike Slovenije za izvajanje zakona o 
popravi krivic so na vpogled v Glavni pisarni 
Državnega zbora. 
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Predlog 

ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA 

REFERENDUMA 0 VSTOPU REPUBLIKE 

SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO (OdEU) 

- EPA 751 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupina poslancev: 
g. Tone ANDERLIČ, vodja PK LDS 
g. Miran POTRČ, vodja PS ZLSD 
g. Janez PODOBNIK, vod|a PS SLS 
g. Ivan KEBRIČ, vodja PS DeSUS 
g. Zmako JELINČIČ-PL., vodja PS SNS 
g. Igor ŠTEMBERGER, vodja PS SMS 
ga. Marla POZSONEC, poslanka madža.nar. 
g. Roberto BATTELLI, poslanec Italijanske nar. 
g. Franc ČEBULJ, samostojni poslanec 

Ljubljana, 17.1.2003 

Na podlagi 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 15/94,38/96, 59/01) in 184. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/ 
2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA 
REFERENDUMA O VSTOPU REPUBLIKE 

SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Sporočajo, da bo pri obravnavi predloga na seji delovnega 
telesa in Državnega zbora v imenu predlagateljev sodeloval g. 
Tone Anderlič, vodja Poslanskega kluba LDS. 

V skladu s 14. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 
predlagajo, da se refeiendumsko vprašanje glasi: 

Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane polnopravna 
članica Evropske unije (EU)? 

Obrazložitev: 
Republika Slovenija je skupaj z devetimi državami 
kandidatkami na zasedanju Evropskega sveta 12. in 13. 
decembra 2002 v Koebenhavnu zaključila pogajanja za pristop 
k Evropski uniji in bila hkrati povabljena k članstvu EU s 1. 
majem 2004. Za končanje procesa pristopanja k EU je tako 

potreben samo še podpis pristopne pogodbe, kar je predvideno 
16. aprila 2003 v Atenah, ter ratifikacija pristopne pogodbe v 
vseh parlamentih držav članic, kot tudi v državnem zboru RS. 
Prav tako pa je potrebno spremeniti še ustavo RS, ki s sedanjimi 
določbami ne dopušča prenosa izvrševanja dela suverenih 
pravic RS na EU. 

Glede na politične zaveze, da se o vstopu Slovenije v EU 
odločijo državljanke in državljani Republike na referendumu, 
je potrebno storiti vse potrebno, da bi se lahko referendum 
izvedel čimprej, zato predlagajo, da Državni zbor razpiše 
posvetovalni referendum, ki naj se izvede v mesecu marcu 
2003. Menijo, da se Republika Slovenija ne sme zavezati 
prevzeti obveznosti in odgovornosti v zvezi s polnopravnim 
članstvom v EU ne da bi o tem ne imeli možnost soodločati 
državljani in državljanke Republike Slovenije še pred podpisom 
in ratifikacijo pristopne pogodbe k EU, saj gre za vprašanje 
širšega pomena, ki neposredno zadeva pravice in dolžnosti 
vseh državljanov in državljank Republike Slovenije. 

Predlagatelji se zavedajo, da državni zbor ni vezan na izid 
posvetovalnega referenduma, vendar se zavezujejo, da bodo 
voljo volivcev spoštovali. 

g. Tone ANDERLIČ, l.r. 
vodja PK LDS 

g. Miran POTRČ, l.r. 
vodja PS ZLSD 

g. Janez PODOBNIK, l.r. 
vodja PS SLS 

g. Ivan KEBRIČ, l.r. 
vodja PS DeSUS 

g. Zmago JELINČIČ-PLEMENITI, l.r. 
vodja PS SNS 

g. Igor ŠTEMBERGER, l.r. 
vodja PS SMS 

ga. Maria POZSONEC, l.r. 
poslanka madžarske narodne skupine 

g. Roberto BATTELLI, l.r. 
poslanec italijanske narodne skupnosti 

g. Franc ČEBULJ, l.r. 
samostojni poslanec 
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Predlog 

ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA 

REFERENDUMA 0 VSTOPU REPURLIKE 

SLOVENIJE V ORGANIZACIJO SEVERNO 

ATLANTSKE POGODRE (NATOHOdNATO) 

- EPA 752 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupina poslancev: 

g. Tone ANDERLIČ, vodja PK LDS 
g. Miran POTRČ, vodja PS ZLSD 
g. Janez PODOBNIK, vodja PS SLS 
g. Ivan KEBRIČ, vodja PS DeSUS 
g. Zmago JELINČIČ-PL., vodja PS SNS 
g. Igor ŠTEMBERGER, vodja PS SMS 
ga. Marla POZSONEC, poslanka madža.nar. 
g. Roberto BATTELLI, poslanec Italijanske nar. 
g. Franc ČEBULJ, samostojni poslanec 

Ljubljana, 17.1.2003 

Na podlagi 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 15/94,38/96, 59/01) in 184. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/ 
2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA 
REFERENDUMA O VSTOPU REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ORGANIZACIJO SEVERNO 

ATLANTSKE POGODBE (NATO) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Sporočajo, da bo pri obravnavi predloga na seji delovnega 
telesa in Državnega zbora v imenu predlagateljev sodeloval g. 
Tone Anderlič, vodja Poslanskega kluba LDS. 

V skladu s 14. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 
predlagajo, da se referendumsko vprašanje glasi: 

Ali se strinjate, da Republika Slovenija postane članica 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO)? 

Obrazložitev: 
Na podlagi povabila na sestanku vrha NATA v Pragi, je generalni 
sekretar NATA slovenskemu zunanjemu ministru poslal 
formalno povabilo, v katerem je Republiko Slovenijo v imenu 
Organizacije severno atlantskega zavezništva povabil, da 
prične s pristopnimi pogovori, ki bodo vodili k pristopu Republike 
Slovenije k Severnoatlantski pogodbi (VVashingtonska 
pogodba). Vlada Republike Slovenije je konec novembra 2002 
to povabilo za začetek pristopnih pogovorov sprejela. Po 
zaključku teh pogovorov bi Republika Slovenija s pismom 
izrazila željo za pristop k VVashingtonski pogodbi in potrdila 
svojo pripravljenost ter zmožnost za spoštovanje političnih in 
vojaških obveznosti in zavez, ki iz nje izhajajo. Na tej podlagi 
bodo sedanje članice NATA za vsako povabljeno državo 
posebej podpisale pristopne protokole, ki jih bodo nato morale 
ratificirati. Po končanju te faze bo generalni sekretar NATO v 
njihovem imenu poslal povabljenim državam še povabilo, da 
pristopijo k Severnoatlantski pogodbi z deponiranjem listine o 
pristopu, kar naj bi se zgodiio nakasneje do maja naslednjega 
leta. 

Glede na politične zaveze, da se po povabilu v Pragi o vstopu 
Republike Slovenije v NATO čimprej odločijo državljanke in 
državljani Republike Slovenije na referendumu, predlagajo, da 
Državni zbor čimprej razpiše posvetovalni referendum, ki naj 
se izvede v mesecu marcu 2003. Tak referendum mora biti 
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dovolj zgodaj, da bi bila zagotovila Republike Slovenije glede 
pristopa k Severnoatlantski pogodbi ter njene pripravljenosti 
za spoštovanje obveznosti in zavez, ki izhajajo iz pogodbe, 
podprta tudi s strani državljanov in državljank v času, ko bi 
bila dana. Menijo torej, da Republika Slovenija ne sme podati 
politične zaveze, ki neposredno zadeva vse državljane in 
državljanke in nadaljevati pristopnega postopka, ne da bi o 
tem ne imeli možnost soodločati državljani in državljanke 
Republike Slovenije. 

Predlagatelji se zavedajo, da državni zbor ni vezan na izid 
posvetovalnega referenduma, vendar se zavezujejo, da bodo 
voljo volivcev spoštovali. 

g. Tone ANDERLIČ, l.r. 
vodja PK LDS 

g. Miran POTRČ, l.r. 
vodja PS ZLSD 

g. Janez PODOBNIK, l.r. 
vodja PS SLS 

g. Ivane KEBRIČ, l.r. 
vodja PS DeSUS 

g. Zmage JELINČIČ-PLEMENITI, l.r. 
vodja PS SNS 

g. Igor ŠTEMBERGER, l.r. 
vodja PS SMS 

ga. Maria POZSONEC, l.r. 
poslanka madžarske narodne skupnosti. 

g. Roberto BATTELLI, l.r. 
poslanec italijanske narodne skupnosti 

g. Franc ČEBULJ, l.r. 
samostojni poslanec 
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Poročilo II 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZDRAVNIŠKI 

SLUŽBI (ZZdrS-B) 

- nujni postopek - EPA 723 - III 

DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 501-01/96-3/18 
Ljubljana, 17.1.2003 

EPA - 723 -III 

Na podlagi 42., 134. in 144. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide kot matično delovno telo naslednje 

) Poročilo II 
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B) 
- nujni postopek - 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je 
na svoji 27.se|l, dne 16.1.2003 ponovno obravnaval Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, 
ki gaje 11.12.2002 Državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije s predlogom, da ga obravnava in sprejme po nujnem 
postopku. 

Državni zbor, dne 20.12.2002 ni sprejel sklepa Odbora Državnega 
zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide, kot matičnega delovnega telesa, da predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predsednik 
Državnega zbora je zato na podlagi drugega odstavka 134. člena 
poslovnika predlog zakona ponovno poslal matičnemu delovnemu 
telesu v obravnavo. 

Pisno mnenje Zakonodajno pravne službe, pripombe Zdravniške 
zbornice Slovenije, pripombe Sindikata zdravnikov in 

zobozdravnikov FIDES in pripombe Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije je zajeto v poročilu Odbora za zdravstvo, 
delo, družino, socialno poliltiko in invalide, z dne 17.12.2002. 

Člani odbora so bili seznanjeni tudi s pismom generalnega in 
strokovnega direktorja Kliničnega centra Ljubljana s prošnjo za 
podporo predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravniški službi. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z 
ministrom dr. Dušanom Kebrom, predstavnici Zakonodajno- 
pravne službe, predstavnik FIDES-a, predstavnik Zdravniške 
zbornice Slovenije in predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je 
v skladu s 144. členom poslovnika prešel na drugo obravnavo 
predloga zakona in opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
- France Cukjati k 1. in 2. členu. 

V razpravi o 1. členu predloga zakona in amandmajih je minister 
dr. Dušan Keber poudaril, da so po preložitvi sprejema predloga 
novele zakona opravili več pravnih posvetov in dodatnih 
posvetovanj z zainteresiranimi partnerji, zato meni, da predlog 
amandmaja ki so ga oblikovali na ministrstvu in za katerega 
predlagajo, da ga odbor povzame kot svoj amandma, bistveno 
izboljšuje novelo zakona. Z njim se tudi legalizira stanje, ki traja že 
Od takrakt, ko se je dežurstvo začelo, to je več desetletij; 
nezakonito pa je od leta 1992. Z amandmajem se natančneje 
določa, da je daljši delovni čas zdravnikov potreben zaradi 
zagotavljanja dežurstva in lahko traja neprekinjeno največ 32 ur, 
vendar pa je potrebno za delovni čas, ki nepretrgoma traja več 
kot 16 ur, soglasje zdravnika. Predstavniki Združenja zdravstvenih 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

zavodov Slovenije so predlog zakona podprli, saj bodo na podlagi 
te novele lahko zagotavljali dostopnost in zakonitost dela tudi na 
manjših oddelkih. Strinjali so se z nekaterimi člani odbora, ki so 
opozarjali, da bodo potrebne celovitejše spremembe v okviru 
Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predstavnik FIDES in 
predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije sta poudarila, da ne 
nasprotujeta večjemu obsegu dela zdravnikov, torej vsebini novele 
zakona, nasprotujeta pa zakonskemu urejanju problematike. 
Menijo, da bi to bilo potrebno urediti s kolektivno pogodbo tudi 
zato, ker se posamezni zdravstveni zavodi med seboj precej 
razlikujejo, npr. po načinu, obsegu in vsebini dela. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih 
amandmajih odbor 

- nI sprejel: amandmaja Franceta Cukjatija k 1. in 2. členu oziroma 
je amandma k 1. členu postal brezpredmeten, k 2. členu pa ga je 
predlagatelj umaknil. 

Odbor je oblikoval In sprejel svoj 

amandma: 

K 1. členu: 

V 41 d. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

"41 d. člen 

Zdravnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma 
najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma 
najmanj 24 ur. 

Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v 
dogovorjenem obsegu, se lahko minimalno trajanje dnevnega In 
tedenskega počitka zagotavlja kot povprečje v obdobju dveh 
mesecev. 

Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko zdravnikov delovni čas traja 
nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru polnega 
delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh 
zaporednih delovnih dnevih pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki 
nepretrgoma traja več kot 16 ur, je potrebno soglasje zdravnika." 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba 1. člena predloga zakona oz. 
nadomestitev drugega stavka 41 d. člena z novim odstavkom 
pomeni natančnejšo opredelitev maksimalnega neprekinjenega 
dela zdravnika. Skupna dolžina neprekinjenega dela je omejena 
na največ 32 ur, delo v rednem delovnem času pa je v tem času 
lahko dolgo največ 16 ur. Običajno bo to pomenilo dvakrat po 8 ur 
v dveh zaporednih delovnih dnevih z vmesnim opravljanjem 
dežurne službe, v okviru katere zdravnik v neefektivnem času 
tudi počiva. Ker pa so možne tudi drugačne razporeditve, je 
posebej določena omejitev dela v okviru rednega delovnega časa 
v trajanju do 10 ur na delovni dan. Za delovni čas, ki presega 
trajanje 16 ur, bo delodajalec moral pridobiti soglasje zdravnika. 
Pravico do dnevnega in tedenskega počitka pa se zagotavlja v 
povprečju dveh mesecev. 

Glede na sprejeti amandma je bilo pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti 
amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik 
odbora Stanislav Brenčič. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 
(ZZdrS-B)- nujni postopek 

[ IEL0VN0 TEL 0 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

1. člen 

V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in 67/ 
02) se za 41c. členom doda nov 41d. člen, ki se glasi: 

"41 d. člen 

Zdravnik Ima pravico do dnevnega počitka v trajanju 
nepretrgoma najman| 12 ur in do tedenskega počitka v 
trajanju nepretrgoma na|manj 24 ur. 

Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva 
v dogovorjenem obsegu, se lahko minimalno trajanje 
dnevnega in tedenskega počitka zagotavlja kot povprečje v 
obdobju dveh mesecev. 

Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko zdravnikov delovni čas 
traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v 
okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem 
delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dnevih pa 
največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 
ur, je potrebno soglasje zdravnika." 

2. člen 

V 45 a. členu se črta drugi stavek. 

3. člen 

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

| Ime in priimek:  

| Naslov: _____    

i Telefon:—  Poštna številka:    

Podjetje:  

I Davčna številka:— __  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:  ____    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

. Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
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