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Predlog za izdajo STANOVANJSKEGA ZAKONA z osnutkom zakona 

ESA 167 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 56. seji 
dne 31. januarja 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO STANOVANJSKEGA ZAKONA 

Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. S predložitvijo tega zakona umikamo 
predlog za izdajo stanovanjskega zakona s tezami, ki smo 
vam ga poslali z dopisom štev. 360-01/90-4/3-8 dne 6 11 
1990. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Maver JERKIČ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Mira BECELE, pomočnica republiškega sekretarja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za urejanje prostora 
ter stanovanjska in komunalna vprašanja kot matično delovno 
telo. 

POVZETEK 

Razprava o predlogu za izdajo stanovanjskega zakona 
s tezami se je osredotočila zlasti na sistemske rešitve 
glede narave stanovanjskega najemnega razmerja, 
celovite zaščite najemnika, pogojev privatizacije družbe- 
nih stanovanj, socialnega programa na stanovanjskem 
področju ter vlogo države, ki mora znotraj sistema javnih 
financ vzpostaviti tudi kar najširše možnosti za razreše- 
vanje stanovanjskih vprašanj na neprofitnih načelih. 
Stališča predlagatelja glede naštetih sistemskih sklopov 
so vgrajena v osnutek zakona. 
Predlog za izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom 
najavlja obsežne reformne posege na stanovanjskem 
področju, pri čemer se želi ustvariti pogoje za uveljavitev 
tržnih odnosov tudi na stanovanjskem področju, udeja- 
niti načelo, da vsakdo sam razrešuje svoje stanovanjsko 
vprašanje, pri čemer država vzpodbuja hitrejše razreše- 
vanje stanovanjskih vprašanj ter zagotavlja pomoč pri 
pridobitvi stanovanj v najem in pri uporabi stanovanj, 
zagotoviti oddajo stanovanj v najem za nedoločen čas, 
vzpostaviti financiranje stanovanjske dejavnosti s siste- 
mom javnih financ ter s predpisi uvesti ter podpirati 
racionalno in tehnično ter ekološko neoporečno stano- 
vanjsko gradnjo in prenovo ter učinkovitejše upravljanje, 
vključno s potrebo po nadaljnjem razvoju stroke na tem 
področju, ki se sicer sprotno preverja na stanovanjskem 
trgu. 
V zvezi z realizacijo omenjenih načel osnutek zakona 
določa, da s stanovanjski in stanovanjskimi hišami 
v bodoče upravljajo lastniki, ki odločajo tudi o najemnini, 
ki je poslej njihov prihodek. 
Uporabo stanovanj se ureja z najemnimi pogodbami, ki 
se sklepajo za nedoločen čas. Pri tem zakon zagotavlja 
celovito varstvo pravic najemnikov, pri čemer država 
lahko neposredno posega v oblikovanje najemnin, v koli- 
kor se ugotovi kakršnokoli monopolno obnašanje s tem 
v zvezi. 

Stanovanjska pravica na stanovanjih v družbeni lastnini 
z uveljavitvijo zakona preneha, dosedanja stanovanjska 
razmerja se preoblikujejo v najemna razmerja za nedolo- 
čen čas. 
V osnutku je predvidena v okviru celovite pomoči družini 
tudi pomoč pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem ter 
pomoč pri plačevanju najemnine. Podrobnejše pogoje in 
merila ter postopek s tem v zvezi naj bi predpisal pod- 
zaknski akt. 
V osnutku je predvideno razreševanje vprašanj lastni- 
njenja stanovanj v družbeni lastnini in sicer tako, da 
pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na stanovanjih 
in stanovanjskih hišah, postanejo lastniki teh stanovanj 
in stanovanjskih hiš. Občina postane lastnik stanovanj- 
skega sklada, pridobljenega s sredstvi solidarnosti na 
področju stanovanjskega gospodarstva ter stanovanj- 
skega sklada splošnega ljudskega premoženja, Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Repu- 
bliki Sloveniji pa lastnik stanovanj, namensko zgrajenih 
za upokojence ter stanovanj, ki so last ZZB NOV. 
Lastniki so dolžni prodati ta stanovanja imetnikom sta- 
novanjske pravice na teh stanovanjih, kolikor le—ti to 
zahtevajo, z njihovo privolitvijo se stanovanja lahko pro- 
dajo tudi drugim uporabnikom, zakon pa določa pogoje 
za odkup. V tem delu je zagotovljen tudi enakopraven 
položaj imetnikov stanovanjske pravice, ki ne po svoji 
krivdi stanujejo v stanovanjih, ki bodo po posebnem 
predpisu vrnjena nekdanjim lastnikom. 
V osnutku so posebej opredeljene pristojnosti občin in 
republike na stanovanjskem področju. Upoštevaje 
ustavno razmejitev njunih pristojnosti je ena od njihovih 
osrednjih nalog zagotavljanje pogojev za razreševanje 
stanovanjskih vprašanj ob sočasnem ustvarjanju pogo- 
jev za oddajanje stanovanj na neprofitnih načelih 
s ciljem razreševanja stanovanjskih vprašanj najširših 
slojev prebivalstva, ki si z graditvijo oz. najemom ne 
morejo rešiti stanovanjskega vprašanja, kakor tudi zago- 
tavljanje izgradnje socialnega sklada in sklada za inter- 
vencije na stanovanjskem trgu. 

PREDLOG ZA ZDRUŽITEV PRVE IN DRUGE FAZE ZAKONO- 
DAJNEGA POSTOPKA 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da 
se združita prva in druga faza zakonodajnega postopka 
v skladu z drugim odstavkom 265. člena poslovnika Skupš- 

čine Republike Slovenije tako, da se obravnavata in sprej- 
meta predlog za izdajo stanovanjskega zakona in osnutek 
zakona. 
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PREDLOG ZA IZDAJO stanovanjskega zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v drugi pod- 

točki 1. točke amandmaja LXVII k Ustavi Republike Slovenije, 
po kateri ureja Skupščina Republike Slovenije v okviru pravic 
in dolžnosti republike z zakonom tudi stanovanjsko gospo- 
darstvo. 

Ustavna podlaga je podana tudi: v 28. točki drugega 
odstavka 314. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
v okviru z Ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti 
Republika Slovenija po republiških organih določa temelje 
stanovanjske politike in usmerja razvoj stanovanjskega 
gospodarstva; v 10. točki 321. člena Ustave Republike Slove- 
nije, po kateri Republika Slovenija z zakonom ureja lastnin- 
ska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja ter stanovanj- 
ska razmerja, promet z nepremičninami, pogodbena in druga 
obligacijska razmerja; v drugem odstavku 1. točke amand- 
maja XXVII, po katerem lahko lastnik da stanovanjsko hišo ali 
stanovanje v uporabo drugemu in na tej podlagi pridobiva 
prihodek, pod pogoji in na način, ki jih določa zakon; v šesti 
alinei drugega odstavka l.točke XXXIX amandmaja k Ustavi 
Republike Slovenije, po kateri delovni ljudje in občani 
v občini skrbijo za smotrno stanovanjsko gradnjo; in v XXXII 
ter LXV amandmaju k Ustavi Republike Slovenije, kjer je 
podana možnost, da se na področju stanovanjskega gospo- 
darstva uredijo posebnosti financiranja v okviru javnih financ. 

206. člen Ustave Republike Slovenije, po katerem je občanu 
zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju 
v družbeni lastnini, v predlogu za izdajo stanovanjskega 
zakona ni posebej razdelan, saj je pri oblikovanju predloga za 
izdajo stanovanjskega zakona z osnutkom upoštevano dej- 
stvo, da osnutek nove Ustave Republike Slovenije opušča 
stanovanjsko pravico, vsebuje pa opredelitev, da Republika 
Slovenija ustvarja pogoje, da si državljani lahko pridobijo 
primerno stanovanje. 

V tem kontekstu se predvideva prenehanje stanovanjske 
pravice z dnem sklenitve najemne pogodbe, 
li. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

2.1.1. Stanovanjsko gospodarstvo je urejeno z zakonom 
o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 34/ 
83, 24/85, 1/86 in 11/88), zakonom o stanovanjskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84), zakonom o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88)in zakonom o pravicah na 
delih stavb (Uradni list SRS, št.19/76). Navedeni zakoni teme- 
ljijo na načelu, da so delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih kot nosilci odločanja 
o skupnem prihodku tudi nosilci odločanja o sredstvih za 
reševanje svojih stanovanjskih vprašanj in skupaj z delovnimi 
ljudmi in občani nosilci odločanja o vseh vprašanjih stano- 
vanjske politike v temeljnih organizacijah, delovnih skupno- 
stih, krajevnih skupnostih (sveti stanovalcev), skupnostih sta- 
novalcev in samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Normativna ureditev na stanovanjskem področju temelji na 
konceptu ustavne ureditve iz leta 1974 in že odpravljenih 
predpisih (zakon o združenem delu, zakon o planiranju, 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugih), 
po vsebini pa je prilagojena razmeram dogovorne ekonomije. 

2.1.2. Stanovanjska politika se je kot sestavni del razvojne 
politike v vsem povojnem obdobju obravnavala pretežno 
v funkciji socialne politike in zaščite standarda, na taki osnovi 
pa je destabilizirajoče vplivala na tokove gospodarskega in 
družbenega razvoja. Razumljivo je, da je sestavni del razvoja 
stanovanjskega gospodarstva tudi socialna politika, ki pa 
mora biti določena po obsegu in namenih ter virih in načinu 
financiranja, v tem okviru pa zagotovljena v občini. 

2.1.3. Ena od večjih zablod samoupravnega urejanja druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva je bila samoupravna organiziranost v stano- 
vanjskem gospodarstvu in obvezen prenos stanovanj in sta- 
novanjskih hiš v družbeni in zasebni lastnini v gospodarjenje 
skupnostim stanovalcev. Stanarina je postala prihodek skup- 
nosti stanovalcev, kar je zelo zmanjšalo interes lastnikov za 
gospodarjenje. 

2.1.4. Bistveno oviro za učinkovito urejanje in uveljavljanje 
tržnih in drugih odnosov nasploh na stanovanjskem področju 
predstavlja tudi institut stanovanjske pravice - trajne in 
zajamčene, na osnovi 206. člena Ustave Republike Slovenije. 
Operacionalizacija stanovanjske pravice v zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih pa stanovanjsko pravico še razširja kot 
prenosljivo pravico na številne uporabnike stanovanja. Na 
navedeni ustavni in zakonski podlagi je stanovanjska pravica 
na družbenih stanovanjih in pravica, pridobljena (z odločbo) 
na stanovanjih fizičnih oseb praviloma močnejša od lastnin- 
ske pravice. 

2.1.5. Na stanovanjskem področju tudi ni bila vzpostavljena 
jasna razmejitev med strokovnimi, samoupravnimi in uprav- 
Ijalskimi pristojnostmi in nalogami, tako pri investiranju kot 
pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini, kar se je odrazilo pri neustrezni, predvsem 
pa neracionalni organiziranosti samoupravnih in upravljal- 
skih struktur. 

2.1.6. Posebne težave na področju organiziranja in izvajanja 
stanovanjske gradnje in prenove ter z njo vezanih problemov 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč predstavlja pro- 
storsko načrtovanje in neustrezna stavbno zemljiška politika. 
Problemi izvajanja stavbno zemljiške politike v občinah izha- 
jajo iz zahtevnega sistema planiranja na eni strani, na drugi 
strani pa so rezultat izvajanja predpisov infrastrukturnih 
dejavnosti in lastninsko pravnih odnosov, kjer so individualni 
interesi v stalnem nasprotju s širšimi družbenimi interesi. 

2.1.7. V celotnem obdobju po uveljavitvi sedaj veljavne 
stanovanjske zakonodaje se je družba vselej znova odrekala 
neštetokrat deklariranim ciljem na področju stanarin, solidar- 
nost in vzajemnost v stanovanjskem gospodarstvu pa ob sicer 
pomembnih materialnih rezultatih nista nikoli pridobili neka- 
terih funkcij, ki bi bile nujne, to je, da bi bili dovolj selektivni, 
vzpodbujevalni in individualno usmerjeni. 

Sistem financiranja in kreditiranja stanovanjskega gospo- 
darstva, vezan na varčevanje in kreditiranje, predvsem pa 
poslovanje bank, je bil neprilagojen potrebam stanovanj- 
skega gospodarstva, v celoti je bil odvisen od zvezne zakono- 
daje ter obeležen s številnimi administrativnimi ukrepi, ki so 
povzročale številne neustrezne rešitve. 

Vse manjša učinkovitost pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj na eni strani, na drugi strani pa globoka ekonomska 
kriza v zadnjih letih, je realno zmanjšala materialno podlago 
stanovanjskega gospodarstva, to pa pomeni v sedanjih pogo- 
jih vse manjše možnosti državljanov, da rešijo svoje stano- 
vanjsko vprašanje. 

2.1.8. V povojnem obdobju je bilo več poizkusov prenove 
stanovanjske politike in stanovanjskega gospodarstva oz. sta- 
novanjskih reform, tako tudi v obdobju po letu 1980. Izvedene 
so bile določene spremembe v zakonodaji, niso pa bila rešena 
temeljna vprašanja, ker je Skupščina SR Slovenije ob razpra- 
vah o stanju v stanovanjskem gospodarstvu vselej zavzela 
stališča, da ni razlogov za spreminjanje zakonodaje v temelj- 
nih usmeritvah. Tako ni prišlo do razmejitev socialnih od 
ekonomskih elementov v stanovanjskem gospodarstvu, 
posledica tega pa je bila, da se je nadaljevala stanovanjska 
politika, po kateri je stanovanje ostalo socialna, ne pa tudi 
ekonomska kategorija. 

2.2.1. Sprejeti ustavni amandmaji k Ustavi Republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS 8/90) omogo- 
čajo dejansko odpravo večine anahronističnih sistemskih 
rešitev na stanovanjskem področju ter uvajanje tržnih odno- 
sov v stanovanjsko gospodarstvo, brez omejevanja različnih 
lastninskih oblik stanovanj, lastnikom stanovanj pa zagotav- 
ljajo lastninska upravičenja. 

Nujna je še odprava sedanjih ustavnih določb glede insti- 
tuta stanovanjske pravice, ki opredeljuje stanovanjsko pra- 
vico kot zajamčeno pravico z garancijo trajnosti rabe stanova- 
nja pod pogoji, določenimi z zakonom. To ustavno normo je 
treba odpraviti, oz. radikalno spremeniti v smeri preoblikova- 
nja stanovanjske pravice v pogodbeni odnos med lastnikom 
in najemnikom stanovanja. 

2.2.2. Sprememba zakonodaje na stanovanjskem področju 
temelji na sprejetih ustavnih amandmajih k Ustavi Republike 
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Slovenije in predvidenih nadaljnih spremembah materialnih 
razmerij na tem področju, razvidnih iz osnutka nove Ustave 
Republike Slovenije, s ciljem uveljavljanja tržnih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva, po načelu, da vsakdo 
sam rešuje svoje stanovanjsko vprašanje, država pa z instru- 
menti stanovanjske, davčne in kreditne politike ustvarja 
pogoje za realizacijo tega cilja in načela. Socialno ogroženim 
občanom država pomaga pri pridobivanju in uporabi stano- 
vanj, z intervencijsko funkcijo pa preprečuje in odpravlja 
anomalije na trgu stanovanj. 

2.2.3. Glede na sprejete sistemske spremembe stanovanjski 
zakon opušča dosedanje urejanje samoupravne organizirano- 
sti stanovanjskega gospodarstva, dosedanje številne določbe 
o planiranju pa stanovanjski zakon ob upoštevanju koncepta 
razvojnega načrtovanja smiselno vgrajuje v opredeljevanje 
stanovanjske politike v razvojne in prostorske načrte. Zago- 
tavljanje sredstev za potrebe stanovanjskega gospodarstva 
navezuje na sistem javnih financ in uveljavljanje tržnosti v sta- 
novanjskem gospodarstvu, ob sočasni interventni vlogi 
države pri gradnji socialnega sklada ter sklada za intervencije 
na stanovanjskem trgu, zagotavljanju pomoči pri plačevanju 
najemnin ter stimulativnih ukrepih pri gradnji in prenovi. 

2.2.4. Področje prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini v bodoče ne bi urejali s posebnim zako- 
nom kot doslej, kajti glede na enakopravnost lastnin ni več 
potrebe omejevanja prometa stanovanj v družbeni lastnini. 

2.2.5. Področje stanovanjskega zadružništva je doslej ure- 
jeno v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu. Zvezni zakon 
o zadrugah (Uradni list SFRJ št. 3/90), ki sicer ni odražal 
specifičnosti stanovanjskega zadružništva v Republiki Slove- 
niji, se po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 37/90) ne 
uporablja v Republiki Sloveniji. Področje stanovanjskega 
zadružništva bo urejeno v republiškem zakonu o zadružni- 
štvu, ki je že pripravljen. 

2.2.6. Glede na navedeno je smotrno, da se ob usklajevanju 
in pripravi nove stanovanjske zakonodaje pripravi en stano- 
vanjski zakon, ki bi urejal stanovanjska področja, dosedaj 
urejena v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, zakonu 
o stanovanjskih razmerjih, zakonu o pogojih za prodajo sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ter zakonu 
o pravicah na delih stavb. 

2.2.7. V Republiki Sloveniji imamo po stanju 1.1.1990 skupaj 
687.590 stanovanjskih enot. 

V zasebni lastnini je 458.558 stanovanjskih enot s površino 
33.950.353 m2. 

Družbeni stanovanjski fond zajema 229.032 stanovanjskih 
enot s površino 12.056.280 m2. Od tega je 27.249 solidarnost- 
nih stanovanj in 28.900 stanovanj, ki predstavljajo splošno 
ljudsko premoženje. 

V strukturi stanovanj prevladujejo dvosobna (34%), sledijo 
jim trosobna (27%) in enosobna stanovanja (18%). Povprečna 
površina stanovanj v Sloveniji je 66,9 m2, v zasebnem fondu 
74 m2 in v družbenem 52,6 m2. 

Starostna struktura stanovanj kaže, da je bilo največ stano- 
vanj zgrajenih med leti 1971 - 1980 in sicer 26,3%, 18% vseh 
stanovanj je starih med 21 in 30 leti, stanovanja, stara do 10 
let, predstavljajo v starostni strukturi 15,3%. Kar 15,2% vseh 
stanovanj pa je bilo zgrajenih pred letom 1918, torej so stara 
več kot 72 let. 

V Sloveniji je bilo ob popisu leta 1981 594.571 gospodinj- 
stev. Z oceno do leta 1990 se je to število povečalo na 602 571 
gospodinjstev. 

2.2.8. Uskladitev stanovanjske zakonodaje je po spremem- 
bah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od IX 
do LXXXIX k Ustavi Socialistične Republike Slovenije (Uradni 
list SRS, 32/89) sprejetih v januarju 1991, potrebno opraviti do 
31.12.1991. 
lil. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

3.1.1. S stanovanjskim zakonom se ustvarjajo pogoji za 
uvedbo enakopravnih tržnih odnosov pri nakupu, financira- 
nju, vzdrževanju in uporabi stanovanj in stanovanjskih hiš 
v vseh lastninskih oblikah stanovanj, brez omejitve obseaa 
lastnine. 

3.1.2. Stanovanjsko vprašanje rešuje vsakdo sam z gradnjo, 
nakupom ali najemom stanovanja; država vzpodbuja hitrejše 
razreševanje stanovanjskih vprašanj z olajšavami tistim, ki 
bodo stanovanja oddajali na neprofitnih osnovah, po potrebi 

tudi sama gradi socialni sklad in sklad za intervencije na 
stanovanjskem tržišču ter skrbi za pomoč pri pridobitvi stano- 
vanj v najem in pri uporabi stanovanj. 

3.1.3. S stanovanji in stanovanjskimi hišami upravljajo nji- 
hovi lastniki, ki o najemnini kot svojem prihodku odločajo 
sami, vendar država lahko neposredno posega v oblikovanje 
najemnin v primerih monopolističnega obnašanja lastnikov 
na tem področju, kar lahko privede do motenj v stanovanjski 
preskrbi. 

3.1.4. Lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš v bodoče 
oddajajo stanovanja v najem s sklenitvijo najemne pogodbe, 
to je na podlagi obligacijskega razmerja med lastnikom stano- 
vanja in najemnikom, pri čemer se najemna pogodba sklepa , 
za nedoločen čas. 

3.1.5. Z zbiranjem in distribuiranjem finančnih sredstev 
prek sistema javnih financ republika in občina skrbita za 
smotrno stanovanjsko gradnjo, stimulirata reševanje stano- 
vanjskih vprašanj z lastnimi sredstvi, izvajata tako socialno 
politiko na stanovanjskem področju, ki bo selektivno zajela 
določene skupine prebivalstva, financirata nacionalni ozi- 
roma občinski program v stanovanjskem gospodarstvu in po 
potrebi intervenirata pri odpravi anomalij na trgu stanovanj. 

3.1.6. Država z ukrepi tekoče gospodarske politike, kakor 
tudi fiskalno in kreditno politiko, ustvarja pogoje za oddajanje 
stanovanj na neprofitnih načelih s ciljem čimhitrejše razreši- 
tve stanovanjskih vprašanj najširših slojev prebivalstva, ki si 
z graditvijo oz. najemom na trgu ne morejo rešiti stanovanj- 
skega vprašanja. 

3.1.7. S stanovanjskim zakonom se rešuje vprašanja lastni- 
njenja stanovanj v družbeni lastnini ter vprašanje lastninjenja 
stanovanjskih podjetij. 

3.1.8. Republika s predpisi in priporočili uvaja ter podpira 
racionalnost, tehnično ter ekološko neoporečnost stanovanj- 
ske izgradnje ter tehnološke in funkcionalne inovacije stano- 
vanjske gradnje in prenove. 

Republika z zakonom uvaja stanovanjsko inšpekcijo. 
IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Z namenom, da se na enem mestu uredijo stanovanjska 
področja, dosecttj urejena v različnih zakonih, bo stanovanj- 
ski zakon urejal oz. opredeljeval: 

1. pojem stanovanja in stanovanjske hiše; 
2. lastninsko pravna upravičenja; 
3. organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah 
4. asociacije lastnikov; 
5. upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami; 
6. stanovanjska najemna razmerja; 
7. pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanj- 

skem področju; 
8. inšpekcijsko nadzorstvo; 
9. privatizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter stano- 

vanjskih podjetij; 
10. kazenske določbe; 
11. prehodne In končne določbe. 

4.1. Pojem stanovanja in stanovanjske hiše 
4.1.1. Zakon modificira dosedanjo opredelitev stanovanja, 

upoštevaje funkcionalno tehnični in statusni vidik, pri čemer 
določa tudi prostore za različne namene, ki po zakonu ne 
štejejo za stanovanja. 

Pojasnila pojmov se nanašajo tudi na stanovanjsko hišo ter 
skupne prostore, dele, objekte in naprave večstanovanjske 
hiše, kamor sodi tudi funkcionalno in skupno funkcionalno 
zemljišče. 

4.1.2. Zakon sicer v posebnem poglavju opredeljuje pristoj- 
nosti in naloge občine in republike na stanovanjskem 
področju, izdvojeno pa že v tem poglavju določa, katere 
smernice in podzakonske akte je potrebno sprejeti na ravni 
republike, da se vsebinsko zaokroži normativno urejanje tipo- 
logije in standardizacije stanovanj, vzdrževanja stanovanj ter 
ugotavljanja uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš in njihove kategorizacije. 
4.2. Lastninsko pravna upravičenja 

4.2.1. Izhajajoč iz ustavnega načela enakopravnosti lastnin- 
skih oblik, brez omejevanja obsega lastnine, zakon v tem 
poglavju določa, da je stanovanje kot posamezni del stano- 
vanjske hiše lahko v lastnini pravnih ali fizičnih oseb (etažna 
lastnina), lahko pa tudi v solastnini. 

4.2.2. Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je prost, 
upoštevaje z zakonom določene pogoje, pri čemer pa ima 
najemnik stanovanja predkupno pravico, ki jo zakon v tem 
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poglavju tudi podrobno opredeli. 
Zakon razširja dosedanje oblike prometa s stanovanji in 

stanovanjskimi hišami tudi na promet po idealnih deležih. 
4.3. Organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah 

4.3.1. Po zakonu morajo lastniki v večstanovanjski hiši 
zaradi urejanja medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem 
s stanovanji in stanovanjsko hišo ter vzdrževanjem funkci- 
onalnega zemljišča, skleniti pogodbo o upravljanju. 

Zakon podrobneje opredeljuje vsebino pogodbe o upravlja- 
nju, s katero lastniki dogovorijo tudi način upravljanja stano- 
vanjske hiše ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav 
stanovanjske hiše. 

V medsebojni pogodbi, ki ima pravni učinek tudi nasproti 
poznejšim pridobiteljem posameznih delov stavbe, se določi 
tudi pooblaščeno osebo (upravnika hiše). 

4.3.2. Zakon v tem poglavju ne opredeljuje posebej organi- 
ziranosti najemnikov. Predvideva pa se lahko, da bodo kas- 
nejše odločitve najemnikov glede opravil v zvezi z upravlja- 
njem in izvrševanjem hišnega reda, ki jih bodo lastniki prepu- 
stili v izvajanje najemnikom, ohranjale že utečene oblike orga- 
niziranosti, še posebej ker zakon omogoča, da posamezni 
lastnik za svojega zastopnika v zvezi z upravljanjem s stanova- 
nji pooblasti najemnika v isti hiši. 

4.3.3. Zakon uvaja stanovanjsko zbornico Slovenije, kot 
samostojno poslovno - strokovno združenje, ki je pravna 
oseba. 
4.4. Upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami 

4.4.1. Z zakonom se uveljavlja temeljno načelo, da s stano- 
vanji in stanovanjskimi hišami upravljajo5lastniki, ne glede na 
to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. 

4.4.2. Zakon uvaja pojem upravljanja s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami, ki obsega vzdrževanje, prenovo, obratova- 
nje hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcional- 
nega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter storitve 
s tem v zvezi. Zakon vse naštete pojme tudi pojasnjuje. 

4.4.3. Stanovanjske storitve, to je različne storitve v zvezi 
z upravljanjem, lahko po zakonu opravlja le za to dejavnost 
registrirana fizična ali pravna oseba, ker je eden izmed ciljev 
zakona gotovo tudi višja strokovnost na tem področju. 

4.4.5. Zakon podrobno opredeljuje dolžnosti lastnikov 
v zvezi z upravljanjem stanovanj in stanovanjskih hiš, predvi- 
deva pa, da kolikor lastniki ne zagotovijo, da so skupni deli, 
objekti in naprave usposobljeni za normalno rabo, določi na 
podlagi pristojne stanovanjske inšpekcije izvršitev potrebnih 
del občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve 
in sicer v breme lastnikov stanovanjske hiše. 

Preurejanje podstrešij v stanovanja ali druge namene (ate- 
ljeji) povzroča zaenkrat številna vprašanja v zvezi z lastni- 
štvom, zato zakon izrecno določa, da je skupne prostore, 
dele, objekte in naprave stanovanjske hiše, na katerih imajo 
lastniki idealne deleže, možno preurediti oz. stavbo nadzidati, 
če investitor sklene ustrezno pogodbo z vsemi lastniki, ki 
lahko določa tudi druge pogoje, ki jih mora investitor izpolniti 
zaradi predvidenih gradbenih del v stanovanjski hiši. 

4.4.6. Po zakonu predpiše hišni red občina z odlokom. 
4.5. Stanovanjska najemna razmerja 

4.5.1. Zakon nadomešča dosedanjo stanovanjsko pravico 
z najemnim razmerjem. Zakon izrecno določa, da se najemna 
pogodba sklepa za nedoločen čas. 

Zakon predvideva tudi sklepanje najemnih pogodb za dolo- 
čen čas in sicer v treh, z zakonom opredeljenih primerih. 

V vsebinskih sklopih tega poglavja zakona, ki zadevajo 
obvezne sestavine najemne pogodbe, pravice in obveznosti 
lastnika stanovanja, pravice in obveznosti najemnika stanova- 
nja, odpoved najemne pogodbe in uporabo stanovanja, je 
zakon podrobno razdelal najemno razmerje, izhajajoč pri tem 
tudi s potrebe, da se celovito zaščitijo pravice najemnikov. 

Po zakonu lahko lastnik odpove najemno pogodbo zaradi 
krivdnih razlogov na strani najemnika. 

Občina lahko odpove najemno pogodbo, kolikor najemnik 
socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, 
vendar mu mora občina v tem primeru zagotoviti najem pri- 
mernega neprofitnega stanovanja. 

Zakon pojem primernega stanovanja tudi pojasnjuje. 
Odpoved najemne pogodbe se v primeru spora rešuje pri 

rednem sodišču, pri čemer se spori štejejo za nujne. 
Po zakonu je potrebno najemno pogodbo v roku 30 dni po 

sklenitvi predložiti občinski upravi za družbene prihodke. 
Varstvo pravic najemnikov zakon institucionalizira. Predvi- 

deva namreč, da se pri skupščini občine ustanovi svet za 
varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen zgolj iz njihovih 
predstavnikov. 

Vse zakonske določbe v zvezi z stanovanjskim najemnim 
razmerjem in najemno pogodbo se smiselno uporabljajo tudi 
za podnajemna razmerja. 

4.5.2. Najemnino lastniki službenih in tržnih stanovanj obli- 
kujejo prosto. Prosto oblikovanje najemnin velja tudi za 
občino, če razpolaga s skladom tržnih stanovanj. Politiko 
najemnin za socialna stanovanja določa republika. 

V primeru monopolističnega ravnanja lastnikov, ki ima za 
posledico motnje v stanovanjski preskrbi, občina neposredno 
poseže v oblikovanje najemnin in z odlokom določi najvišjo 
stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 

Kot oderuške najemnine bi po zakonu štele najemnine, ki za 
več kot 50 % presegajo povprečno najemnino v občini za 
podobna ali ista stanovanja. 

Po zakonu ima najemnik pravico zahtevati, da ustreznost 
višine najemnine preveri občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. 

4.5.3. Zakon predvideva pomoč državljanom pri pridobitvi 
stanovanj v najem ali pri uporabi stanovanja. Kriterije in 
merila za upravičenost do pomoči bo določil republiški 
upravni organ, pristojen za socialne zadeve, skupaj z republi- 
škim upravnim organom, pristojnim za stanovanjske zadeve, 
v podzakonskem aktu. 
4.6. Pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanj- 
skem področju 

4.6.1. Zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine na 
stanovanjskem področju, izhajajoč pri tem iz njenih funkcij 
pri izvajanju občinskega stanovanjskega programa, financira- 
nju področja prek sistema javnih financ, zaščite najemnikov 
ter normativne funkcije. 

4.6.2. Občinski stanovanjski program zajema predvsem 
ukrepe občine in potrebno materialno podlago zanj v zvezi 
z izgradnjo socialnega sklada in sklad za intervencije na 
stanovanjskem področju, ukrepe občine, ki vzpodbujajo 
ostalo gradnjo in prenovo stanovanj v občini, ukrepe v zvezi 
z zagotavljanjem pomoči pri razreševanju stanovanjskih vpra- 
šanj, kakor tudi način udeležbe pri delovanju neprofitnih 
stanovanjskih asociacij. 

4.6.3. Zakon zavezuje občino, da ima za stanovanjska vpra- 
šanja pristojen upravni organ, občina pa lahko v okviru prora- 
čuna oblikuje sklad, za upravljanje z lastnimi stanovanji in 
skladom pa v okviru pristojnega upravnega organa lahko 
oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih stori- 
tev. 

4.6.4. Zakon opredeljuje tudi pristojnosti in naloge repu- 
blike na stanovanjskem področju. Poleg opredeljevanja sta- 
novanjske politike v razvojnem in prostorskem načrtu repu- 
blike, je ena od osrednjih nalog vsekakor opredeljevanje 
nacionalnega stanovanjskega programa ter zagotavljanje 
sredstev za njegovo izvedbo, kakor tudi določanje asociacij 
stanovanjske preskrbe . 

4.6.5. Nacionalni stanovanjski program je dejansko zbir 
najpomembnejših ukrepov, ki naj uveljavijo celovito stano- 
vanjsko reformo ter model stanovanjske preskrbe inizgradnje, 
pri tem še posebej položaj neprofitnih stanovanjskih asoci- 
acij, pogoje za pridobitev tega statusa, kakor tudi program, 
s katerim republika podpira in pospešuje njihov razvoj, model 
stanovanjske izgradnje, ki naj bo racionalna in ekološko pri- 
jazna, večjo pestrost stanovanjske ponudbe, upoštevaje pro- 
storski vidik kakor tudi interesna, konkurenčna in organizacij- 
ska razmerja na stanovanjskem področju. 

Izhodišče za realizacijo nacionalnega stanovanjskega pro- 
gram so ukrepi za vzpostavitev tržnih odnosov na stanovanj- 
skem področju, ki naj udejanijo načelo, da vsakdo sam razre- 
šuje svoje stanovanjsko vprašanje z nakupom lastnega stano- 
vanja ali z najemom stanovanja, ob intervencijski pomoči 
države pri razreševanju stanovanjskih vprašanj. 
4.7. Inšpekcijsko nadzorstvo 

4.7.1. Zakon določa, da naj nadzor nad izvajanjem zakona 
opravlja republiška stanovanjska inšpekcija, ki je doslej ni 
bilo. 
4.8. Privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stano- 
vanjskih podjetij 

4.8.1. Zakon na področju lastninjenja stanovanjskega 
sklada, ki je v družbeni lastnini, določa, da pravne osebe, ki 
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imajo pravico uporabo na stanovanjih in stanovanjskih hišah, 
postanejo z dnem uveljavitve zakona lastniki teh stanovanj in 
stanovanjskih hiš, republika in občine pa postanejo lastniki 
stanovanj in stanovanjskih hiš, na katerih so imele pravico 
uporabe delovne skupnosti državnih organov, kakor tudi sta- 
novanj in stanovanjskih hiš, namenjenih, nosilcem družbenih 
funkcij. 

4.8.2. Občina postane lastnik tudi stanovanjskega sklada, 
pridobljenega s sredstvi solidarnosti na področju stanovanj- 
skega gospodarstva ter stanovanjskega sklada splošnega 
ljudskega premoženja. 

Lastniki so na zahtevo dolžni prodati stanovanje imetniku 
stanovanjske pravice, z njegovo privolitvijo pa tudi drugemu 
uporabniku, pri čemer zakon posebej določa pogoje nakupa. 

4.8.3. Zakon v tem delu sicer prepoveduje občini do spre- 
jema posebnih predpisov odprodajo stanovanj, ki so bila 
odvzeta lastnikom z nacionalizacijo ali zaplembo, vendar 
v nadaljevanju zagotavlja enakopraven položaj imetnikov sta- 
novanjske pravice, ki stanujejo v takih stanovanjih tako pri 
sklepanju najemnih pogodb, kakor tudi pri nakupu stanova- 
nja. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji postane lastnik stanovanj, ki so bila 
namensko zgrajena za upokojence in stanovanj, zgrajenih 
s sredstvi ZZB NOV, pri čemer pa ni dolžna prodati stanovanj 
imetnikom stanovanjske pravice, razen če pristojen organ 
SPIZ-a odloči drugače. 

4.8.4. Po zakonu se predvideva za lastninjenje stanovanj- 
skih podjetij skladno z zakonom o privatizaciji podjetij. 
4.9. Kazenske določbe 

4.9.1. Zakon predpisuje sankcije v primeru neizpolnjevanja 
ali kršitev posameznih določil tega zakona. 
4.10. Prehodne in končne določbe 

4.10.1.Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve 
najemne pogodbe. 

4.10.2.Zakon določa rok treh mesecev po uveljavitvi zakona 
za sprejem vseh potrebnih podzakonskih aktov kakor tudi 
občinskih odlokov. 

4.10.3.Lastniki stanovanj v večstanovanjskih hišah so dolžni 
v roku 30 dni po uveljavitvi zakona pričeti s postopkom 
sklepanja pogodb o upravljanju. 

Do sklenitve pogodb o upravljanju, opravljajo naloge iz 
zakona skupnosti stanovalcev oz. pooblaščene organizacije. 

Skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene organizacije, 
ki opravljajo strokovne naloge pri gospodarjenju s sanovanj- 
skimi hišami, so dolžne v roku šest mesecev po uveljavitvi 
zakona prenesti na lastnike sredstva, pravice in obveznosti, 
kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter vse drugo premoženje 
po stanju ... 

4.10.4.Občani, ki so bili imetniki stanovanjske pravice do 
dneva uveljavitve zakona, pa jim je ta pravica prenehala, imajo 
pravico z lastnikom skleniti najemno pogodbo ali pa lahko 
stanovanje odkupijo. Najemno pogodbo je lastnik dolžan 
skleniti za nedoločen čas najkasneje v treh mesecih po uvelja- 
vitvi zakona. 

Po smrti občana se pravica sklenitve najemne pogodbe oz. 
nakupa stanovanja, prenese na osebo, ki jo izmed sebe dolo- 
čijo člani ožje družine, ki so z njim najmanj dve leti pred 
smrtjo živeli v skupnem gospodinjstvu. 

Zakon opredeljuje tudi izjemne primere, ko lastnik ni dolžan 
skleniti najemne oz. kupoprodajne pogodbe. 

4.10.5.Za vsa stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve 
zakona dodeljena stanovanjska pravica, najemnino do konca 
leta I992 določa država, konkretno republiški upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve. Iz državne regulative glede 
oblikovanja najemnin so izločena le stanovanja in stanovanj- 
ske hiše v zasebni lasti, na katerih je dodeljena pravica upo- 
rabe ter stanovanja in stanovanjske hiše v družbeni lastnini po 
izselitvi imetnika stanovanjske pravice. 

4.10.6.V roku dveh let po uveljavitvi zakona bi občani lahko 
zahtevali vračilo lastne udeležbe ali pa priznanje idealnega 

deleža na stanovanju. To pravico bi imeli tudi tisti občani, ki 
so sicer dobili vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna 
vrednost vračila zmanjšana za več kot polovico. 

4.10.7.Zakon zahteva dokončno odpravo sostanovalskih 
razmerij in sicer v roku največ enega leta od uveljavitve 
zakona, pri čemer je enemu od sostanovalcev primerno sta- 
novanje dolžan zagotoviti tisti, ki je sostanovalsko razmerje 
ustanovil. 

4.10.8.Po zakonu ima lastnik družinske stanovanjske hiše 
ali stanovanja, kot posameznega dela stavbe, ki ga zaseda 
imetnik pravice do uporabe v takem stanovanju, pravico do 
vselitve in proste razpolage z lastnim stanovanjem, brez 
obveznosti do nadomestitve zasedenega stanovanja z drugim 
primernim stanovanjem v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona. 

Vselitev lastnika v svoje stanovanje naj bi zagotovil tisti, ki 
je tako stanovanje dodelil. 

4.10.9.Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega 
zakona ne opravljajo hišniških funkcij so dolžni v roku enega 
leta po uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje ne da 
bi jim pripadali kakršnikoli prostori, razen v primeru, če pride 
z lastniki hiše do drugačnega dogovora. 

Če pa se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja zagotoviti 
občina. 

4.10.10 Po zakonu se spori, sproženi pred uveljavitvijo tega 
zakona, ki še niso pravnomočno končani, nadaljujejo po 
predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE " , 
5.1.1. Zaradi sprejetja zakona se' materialne obveznosti 

občin in republike sicer ne bodo povečale, spremenile pa se 
bodo naloge in pristojnosti na tem področju, ob istočasni 
koreniti spremembi načina financiranja stanovanjskega in 
drugih področij. 

Sredstva za stanovanjsko gospodarstvo se bodo zbirala in 
distribuirala s sistemom javnih financ, ob učinkovitejšem izva- 
janju davčne politike, že s 1.1.1991 pa se je ukinilo dosedanje 
združevanje sredstev za te namene iz novo ustvarjene vred- 
nosti. 

5.1.2. Naloge in obveznosti občin in republike, ki so izhajale 
iz dosedanje normativne ureditve se bodo skrčile oz. ukinile, 
(gospodarjenje, planiranje), hkrati pa bodo nastale nove, kar 
bo zahtevalo spremenjeno distribuiranje predvidoma ena- 
kega realnega obsega sredstev za te namene. Nove naloge in 
pristojnosti občin in republike, ki bodo na stanovanjskem 
področju zahtevale zagotavljanje sredstev za svojo izvedbo, 
bodo predvsem izvajanje nacionalnega in občinskih stano- 
vanjskih programov, stimuliranje gradnje in prenove in 
pomoč pri razreševanju stanovanjskih vprašanj ter zagotovi- 
tev primernih stanovanj vsem dosedanjim imetnikov pravice 
do uporabe stanovanj na lastniških stanovanjih in hišnikom, 
ki se bodo morali izseliti iz hišniških stanovanj iz nekrivdnih 
razlogov. 

5.1.3. Zakon bo prispeval k ustreznejši organiziranosti, večji 
racionalnosti in učinkovitosti pri upravljanju s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami ter ustvarjal pogoje za stimuliranje 
vlaganj na stanovanjsko področje. 

5.1.4. Predlagani stanovanjski zakon bo zahteval spre- 
membe in dopolnitve Pravilnika o minimalnih tehničnih in 
drugih normativih in standardih za vzdrževanje stanovanj in 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, Pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanj in sta- 
novanjskih hiš ter drugih nepremičnin, Pravilnika o merilih in 
načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sistem točkovanja, Pravilnika o načinu ugotavljanja, 
izkazovanja in razporejanja rezultatov revalorizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, Enotne metodologije za določanje 
in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji, odlokov občin o hiš- 
nem redu, kakor tudi nove splošne akte stanodajalcev 
o oddaji stanovanj in stanovanjskih hiš v najem ali zakup. 
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OSNUTEK stanovanjskega zakona 

I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen (1. teza) 

S stanovanjskim zakonom se ureja: 
- pojem stanovanja in stanovanjske hiše; 
- lastninsko pravna upravičenja; 
- organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah; 
- asociacije lastnikov; 
- upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami; 
- stanovanjska najemna razmerja; 
- pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanjskem 
področju; 
- inšpekcijsko nadzorstvo; 
- privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanj- 
skih podjetij; 
- kazenske določbe; 
- prehodne in končne določbe. 

2. člen 
S stanovanji in stanovanjskimi hišami (v nadaljnjem besedilu: 
stanovanji) upravljajo njihovi lastniki. 

3. člen 
S tem in drugimi zakoni se zagotavljajo pogoji, da si vsakdo 
z nakupom .graditvijo ali najemom pridobi primerno stano- 
vanje. 
Ta zakon določa pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjeva- 
ti,da je upravičen do pomoči pri uporabi in pridobitvi primer- 
negastanovanja. 
Varianta: 
Ta člen se črta. 

II. POJEM STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE 
4. člen (2. teza) 

Za stanovanje po tem zakonu šteje skupina prostorov, name- 
njenih za bivanje, ki praviloma predstavljajo funkcionalno 
celoto z lastnim vhodom in ki omogočajo trajno uporabo, ne 
glede na to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali v drugi 
zgradbi. 
Pomožni stanovanjski prostori so prostori, ki spadajo k stano- 
vanju in so njegov sestavni del, ne glede na to, ali so v stano- 
vanjski hiši ali izven nje, kot npr.:(kleti, drvarnice, garaže, 
balkoni, terase,loggie - če niso sestavni del stanovanja in 
drugi pomožni prostori). 
Za stanovanje po tem zakonu se ne štejejo: 
1. prostori za začasno prebivanje (začasna prebivališča na 
stavbiščih, prostori v provizoričnih objektih, ipd.); 
2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev posameznikov 
(samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za osta- 
rele, zavetišča za socialno ogrožene skupine in drugi skupin- 
ski nastanitveni objekti); 
3. prostori, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali 
oddih, ne omogočajo pa trajnega bivanja; 
4. prostori za turistične nastanitvene zmogljivosti. 

5. člen 
Za stanovanje, ki ga uporablja lastnik (v nadaljnjem besedilu: 
lastno stanovanje) se po tem zakonu šteje stanovanje, ki ga 
stalno uporablja lastnik za zadovoljevanje svojih osebnih 
potreb ter stanovanje, ki ga za zadovoljevanje svojih stalnih 
stanovanjskih potreb uporabljajo njegovi ožji družinski člani 
in sicer: zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenj- 
ska skupnost ima po zakonu enake pravne posledice kot 
zakonska zveza, otroci, posvojenci, starši in posvojitelji last- 
nika. 
Za počitniško stanovanje se šteje stanovanje, ki ga od časa do 
časa uporablja lastnik zase ali pa ga oddaja v turistične 
namene.Prazno stanovanje se šteje za počitniško stanovanje. 
Za najemno stanovanje se po tem zakonu šteje: 
- stanovanje, ki ga občina namenja za oddajo socialnemu 
upravičencu (v nadaljnjem besedilu: socialno stanovanje); 
- stanovanje, ki ga delodajalec namenja za oddajo zaradi 
zadovoljevanja službenih potreb (v nadaljnjem besedilu: služ- 
beno stanovanje); 
- stanovanje, ki ga lastnik oddaja zaradi pridobivanja pri- 
hodka (v nadaljnjem besedilu: tržno stanovanje); 
- stanovanje, zgrajeno na način iz 22. člena tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: neprofitno stanovanje). 

6. člen 
Za ožje družinske člane se po tem zakonu razen lastnika 
oziroma najemnika stanovanja štejejo njegov zakonec ali 
oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost ima po 
zakonu enake pravne posledice kot zakonska zveza, otroci 
oziroma posvojenci, starši in posvojitelji, če živijo z lastnikom 
oziroma najemnikom v skupnem gospodijstvu. 

7. člen (3. teza) 
Za stanovanjsko hišo po tem zakonu se šteje enostanovanj- 
ska hiša in večstanovanjska hiša. 
Za stanovanjsko hišo po tem zakonu se šteje tudi hiša, v kateri 
so tudi poslovni ali drugi nestanovanjski prostori, vendar so 
stanovanja v pretežni večini, glede na celotno površino hiše. 

8. člen (4. teza) 
Za skupne prostore večstanovanjske hiše se po tem zakonu 
štejejo podstrešja, stopnišča, hodniki, pralnice, sušilnice, 
skupne kleti, zaklonišča, kolesarnice, delavnice za hišnike, 
prostori za odlaganje smeti in drugi prostori, ki služijo večsta- 
novanjski hiši kot celoti. 
Za skupne dele in naprave večstanovanjske hiše se po tem 
zakonu štejejo temelji, nosilni zidovi, stropovi, streha, dim- 
niki, svetlobni jaški, dvigala, električno, kanalizacijsko, vodo- 
vodno in telefonsko omrežje, plinska in toplovodna napeljava, 
naprave za ogrevanje in podobno. 
Za skupne dele večstanovanjske hiše se po tem zakonu šteje 
tudi hišniško stanovanje. 
Za skupne prostore, dele, objekte in naprave večstanovanj- 
ske hiše se po tem zakonu štejejo tudi deli, objekti in naprave, 
ne glede na to, ali so nameščeni v posebni stavbi ali pa so del 
druge stavbe (skupna kotlovnica, skupni hidrofori in objekti 
zunanje ureditve na funkcionalnem in skupnem funkcional- 
nem zemljišču) in ki služijo hiši kot celoti ali večim stanovanj- 
skim hišam. 

9. člen (5. teza) 
Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po tem zakonu 
tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi in 
brez katerega ne more funkcionirati kot npr.: dostopne poti, 
dovozi, parkirni prostori, prostori za stepanje preprog, pro- 
stori za smetnjake, prostori za igro, počitek, ipd. 
Skupno funkcionalno zemljišče je po tem zakonu zemljišče iz 
prvega odstavka tega člena, kadar služi večim stanovanjskim 
hišam neposredno ali posredno in ne sodi med dobrine 
v splošni rabi. 

10. člen 
Register stanovanj je evidenca, ki se vodi za območje občine 
in vsebuje: identifikacijo, priimek in ime ter naslov lastnika 
stanovanja, pripadajoči idealni delež etažnega lastnika na 
skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, more- 
bitnega solastnika stanovanja površino stanovanja, število 
sob v stanovanju, leto zgraditve stavbe, identifikacijo, priimek 
in ime ter naslov najemnika in podnajemnika, površino stano- 
vanja, število sob v stanovanju, višino najemnine ter vrsto 
najema. 
Vsi podatki razen podatka o višini najemnine o idealnih dele- 
žih in vrsti najema se zajemajo iz popisa prebivalstva v letu 
1991. Podatki o višini najemnine in vrsti najema se zajemajo iz 
najemnih pogodb, podatki o idealnih deležih pa iz pogodbe 
o upravljanju. 
Register stanovanj vzdržuje pristojni občinski upravni organ, 
kateremu morajo lastniki, najemniki in podnajemniki sporo- 
čati spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena 
v roku 15 dni po izvršeni spremembi. 

11. člen (6. teza) 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše:- tipologijo stanovanj, pripadajoče površinske nor- 
mative, pripadajočo zunanjo ureditev stanovajske hiše in 
standardizacijo stanovanj glede na kvaliteto; 
- pravilnik o merilih za ugotavljanje uporabne vrednosti sta- 
novanj in stanovanjskih hiš in njihovo kategorizacijo z meto- 
dologijami, kot osnovami za določanje izhodiščne najemnine 
(stroškovna najemnina), izhodiščne vrednosti stanovanj, 
minimalnega davka na promet stanovanj in stanovanjskih hiš 
in davka na premoženje; 
- metodologijo vodenja registra stanovanj. 
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III. LASTNINSKO PRAVNA UPRAVIČENJA 
12. člen (7. teza) 

Stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše je lahko 
v lastnini pravnih ali fizičnih oseb (etažna lastnina). 
Stanovanje v etažni lastnini je lahko tudi v solastnini. 
Skupni prostori, deli, objekti in naprave v večstanovanjski hiši 
so v solastnini vseh etažnih lastnikov, pri čemer je idealni 
delež vsakega etažnega lastnika sorazmeren koristni površini 
njegovega stanovanja, glede na skupno površino etažne last- 
nine v celi hiši. 

13. člen (8. teza) 
Vsak solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov idealni 
delež stavbe spremeni v etažno lastnino na določenem skup- 
nem prostoru v stavbi, če je to glede na vrednost idealnega 
deleža, velikost stavbe, število prostorov, njihovo razporedi- 
tev, funkcionalno zasnovo, tehnično izvedljivost in dostop- 
nost, mogoče. 
Če se vsi solastniki strinjajo glede spremembe idealnih dele- 
žev stavbe v etažno lastnino, morajo o tem skleniti pogodbo 
v pisni obliki. 
če ne pride do sporazuma, odloči o zahtevi za spremembo 
idealnih deležev stavbe v etažno lastnino sodišče v nepravd- 
nem postopku. 
Promet s stanovanji In stanovanjskimi hišami 

14. člen (9. teza) 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je prost pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon. 

15. člen (10. teza) 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je možen tudi 
po idealnih deležih. 

16. člen (11. teza) 
Pogodba, s katero se prenese lastninska pravica na stano- 
vanjski hiši oz. na posameznem delu stanovanjske hiše oz. 
idealnem deležu, mora biti pisna. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
nična. 
Predkupna pravica 

17. člen (12. teza) 
Najemnik ima predkupno pravico. 

18. člen (13. teza) 
Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko hišo, 
ga mora ponuditi s priporočenim pismom ali z vlogo po 
sodišču naprodaj najemniku in mu sporočiti ceno ter druge 
prodajne pogoje. 
Če tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponujena 
naprodaj, ne izjavi v 60 dneh od prejema ponudbe, da 
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 
ugodnimi pogoji. 
Če je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
če iz-oči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 
jena naprodaj v roku iz prejšnjega odstavka ponudniku ali 
položi pri sodišču ves znesek, ki ga je treba po ponudbi 
izplačati v gotovini. 

19. člen (14. teza) 
Če proda lastnik stanovanje ali stanovanjsko hišo, pa ga ne 
ponudi predkupnemu upravičencu v smislu prejšnjega člena 
ali ga prpda po ugodnejših pogojih, kot jih je ponudil pred- 
kupnemu upravičencu, lahko predkupni upravičenec s tožbo 
zahteva, naj se prodaja razveljavi in naj lastnik ob enakih 
pogojih njemu proda stanovanje ali stanovanjsko hišo. 
Prodajalec je dolžan predkupnemu upravičencu predložiti 
pogodbo na vpogled v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe 
z drugo osebo. 
Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko vloži v 30 
dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec dobil poaodbo 
na vpogled. 
Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu 
pogodbe na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo 
izpodbija v roku 30 dni od dneva, ko je izvedel za pogodbo, 
vendar ne dlje kot eno leto po vpisu pogodbe v zemljiško 
knjigo. 
Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne 
pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je stavba, 
zneske, ali garancijo za zneske, ki so na račun kupnine po 
sklenjeni pogodbi zapadli v plačilo do dneva vložitve tožbe. 

20. člen (15. teza) 
Če stanovanja ne kupi predkupni upravičenec, se zaradi tega 
njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 
Pridobivanje prihodka 

21. člen (16. teza) 
Lastniki stanovanj imajo pravico do pridobivanja prihodka od 
oddaje stanovanj, pod pogoji, določenimi s tem zakonom. 

22. člen (17. teza) 
Republika v primeru, ko se lastnik zaveže, da bo oddajal 
stanovanja pod pogoji, ki jih za neprofitni sektor določa 
nacionalni program, lastniku beneficira obrestno mero za 
najete kredite, ali mu nudi garancijo pri najemanju kreditov, 
oz. 
predpiše davčne olajšave pri izgradnji in oddajanju neprofit- 
nih stanovanj. 
Do ugodnosti iz prejšnjega odstavka imajo pravico tudi držav- 
ljani, ki si z graditvijo ali z nakupom primernega stanovanja 
prvič ustrezno rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. 

IV. ORGANIZIRANOST LASTNIKOV V VEČSTANOVANJSKIH 
HIŠAH 

23. člen (18. teza) 
Lastniki v večstanovanjski hiši (ali v več hišah) sklenejo zaradi 
urejanja medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem s stano- 
vanjsko hišo ter vzdrževanjem funkcionalnega zemljišča 
pogodbo o upravljanju. 

24. člen (19. teza) 
S pogodbo iz prejšnjega člena lastniki opredelijo: 
- idealne deleže na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah vsakega lastnika; 
- način upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše; 
- način delitve in pobiranja stroškov za obratovanje stano- 
vanjske hiše; 
- določitev opravil v zvezi z obratovanjem stanovanjske hiše, 
če se prepustijo najemnikom; 
- morebitnega pooblaščenega zastopnika posameznega last- 
nika, ki je praviloma najemnik v tej hiši. 
V pogodbi se določi tudi pooblaščena pravna ali fizična oseba 
(upravnik hiše) in meje pooblastil pri sklepanju pravnih poslov 
s tretjimi osebami. 
Določbe pogodbe med lastniki imajo pravni učinek tudi 
nasproti poznejšim pridobiteljem posameznih delov stavbe. 
Pogodbo iz predhodnega člena je dolžna pooblaščena oseba 
iz drugega odstavka tega člena registrirati pri pristojnem 
občinskem upravnem organu, ki vodi register pogodb, naj- 
kasneje v 15 dneh po sklenitvi. 

25. člen (20. teza) 
Zaradi upravljanja s skupnim funkcionalnim zemljiščem večih 
stanovanjskih hiš, objektov in naprav sklenejo lastniki 
pogodbo o upravljanju skupnega funkcionalnega zemljišča, 
s katero opredelijo način upravljanja. 

V. ASOCIACIJE LASTNIKOV 
26. člen 

Zaradi uresničevanja skupnih interesov pri pridobivanju zem- 
ljišč, graditvi, prenovi, upravljanju in oddajanju stanovanj in 
spremljajočih objektov se sedanji in bodoči lastniki najemnih 
in lastniških stanovanj lahko povezujejo v različne oblike 
asociacij,profitnih in neprofitnih. 
Varianta: 
Ta člen se črta. 

Stanovanjska zbornica Slovenije 
27. člen (21. teza) 

Stanovanjska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) je samostojno poslovno — strokovno združenje, ki 
je pravna oseba. 

28. člen (22. teza) 
Člani zbornice so: 
- lastniki, ki oddajajo več kot tri stanovanja in njihove asoci- 
acije; 
- izvajalci stanovanjskih storitev. 

29. člen (23. teza) 
Za uveljavljanje zakonskih pravic lastnikov najemnih stano- 
vanj za zagotavljanje njihovega korektnega nastopa na trgu 
stanovanj ter za spodbujanje konkurence med izvajalci stano- 
vanjskih storitev, zbornica opravlja naslednje naloge: 
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1. predpiše pogoje, katerim morajo ustrezati stanovanja in 
stanovanjske hiše, da se lahko oddajajo v najem; 
2. izdela metodološki pripomoček za izračun višine najem- 
nine; 
3 predpiše način spremljanja višine najemnine; 
4. razpolaga z evidenco lastnikov najemnih stanovanj; 
5. razpolaga z evidenco o praznih najemnih stanovanjih, nji- 
hovi strukturi, lokaciji in pogojih najema; 
6. predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci stano- 
vanjskih storitev, predvsem pa: . strokovno usposobljenost; 
. tehnično opremljenost; 
7. predpiše pogoje za izbris posameznega izvajalca stano- 
vanjskih storitev iz članstva v zbornici; 
8. lahko posreduje pri sklepanju najemnih pogodb ter v imenu 
in za račun lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš sklepa 
najemne pogodbe ter tako sklenjene najemne pogodbe 
posreduje občinski upravi za družbene prihodke; 
9. zagotavlja kvalitetno in učinkovito strokovno pomoč svojim 
članom; 
10. predpiše kodeks etike (dobre poslovne običaje); 
11. zastopa interese članov pred državnimi organi pri obliko- 
vanju davčnega sistema in stanovanjske politike s sodelova- 
njem v postopku njihovega sprejemanja; 
12. spodbuja uvajanje novih tehnologij; 
13. organizira in izvaja izobraževanje pod pogoji, ki jih pred- 
piše zakon; 
14. opravlja druge naloge v interesu članov. 

30. člen (24. teza) 
Naloge iz 6., 7. in 13. točke prejšnjega člena izvršuje zbornica 
kot javno pooblastilo. 
Potrdila, spričevala in druge listine, ki jih izdaja zbornica pri 
izvrševanju javnih pooblastil, so javne listine. 

31. člen (25. teza) 
Delo zbornice je javno. 

k Način zagotavljanja javnosti dela zbornice se določi s sta- 
' tutom. 

Organi zbornice 
32. člen (26. teza) 

Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih predstavnikov 
v organih zbornice. 

33. člen (27. teza) 
Organa zbornice sta upravni odbor in predsednik zbornice. 

34. člen (28. teza) 
Upravni odbor je organ upravljanja zbornice, ki ga sestavljajo 
predstavniki članov, izvoljeni v skladu s statutom zbornice, 
tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost članov. 

35. člen (29. teza) 
Predsednik zbornice predstavlja zbornico, vodi njeno delo in 
izvršuje sklepe organov. 

36. člen (30. teza) 
V zbornici se lahko ustanovijo in organizirajo tudi druge 
oblike dela in organi v skladu s statutom. 
Podrobnejše določbe o nalogah vsebuje statut zbornice. 

37. člen (31. teza) 
S statutom zbornice se določijo zlasti: naloge zbornice, pri- 
stojnost organov, sestava in način odločanja organov, pravice 
in obveznosti članov ter njihovih predstavnikov v organih 
zbornice, način sodelovanja z drugimi zbornicami in držav- 
nimi organi, javnost dela, obveščanje članov, način financira- 
nja zbornice, postopek sprejemanja splošnih aktov in naloge 
strokovne službe. 

Častno sodišče 
38. člen (32. teza) 

Pri zbornici deluje časno sodišče, ki skrbi za razvijanje, uve- 
ljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. 
Častno sodišče odloča in sankcionira kršitve dobrih poslov- 
nih običajev, kršitve predpisov in drugih splošnih aktov ter 
sklepov zbornice, če je tako določeno z njenim statutom. 
Častno sodišče obravnava te kršitve, odloča o odgovornosti 
ter izreka kršilcem ukrepe, ki so določeni v statutu. 

39. člen (33. teza) 
Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega 
sodišča urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 

Sredstva za delo zbornice 
40. člen (34. teza) 

Sredstva za delo zbornice se pridobijo kot članarina, ki jo 

plačujejo njeni člani ter kot plačilo za opravljene storitve iz 
dejavnosti zbornice in iz drugih virov v skladu s statutom in 
drugimi splošnimi akti zbornice. 
Višino članarine in roke plačevanja določi upravni odbor 
zbornice. 
Zbornica za vsako leto sprejema finančni načrt in zaključni 
račun. 
Strokovna služba 

41. člen (35. teza) 
Strokovna in administrativno-tehnična in druga opravila za 
zbornico opravlja njena strokovna služba, ki se organizira 
v skladu s splošnim aktom zbornice. 

42. člen (36. teza) 
Akt o organizaciji in delu strokovne službe in akt, s katerim se 
urejajo delovna razmerja delavcev, sprejme organ zbornice 
v skladu z zakonom in statutom zbornice. 

VI. UPRAVLJANJE S STANOVANJI IN STANOVANJSKIMI 
HIŠAMI 

43. člen (37. teza) 
Upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami obsega 
vzdrževanje, prenovo, obratovanje hiše, vzdrževanje funkci- 
onalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za var- 
stvo bivalnega okolja ter storitve s tem v zvezi. 
Za vzdrževanje štejejo materialna vlaganja in drugi ukrepi, ki 
prispevajo, da se ohranja oz. bistveno ne zmanjša prvotna 
uporabna vrednost v času rabe stanovanja in skupnih prosto- 
rov, delov, objektov in naprav. 
Za prenovo štejejo materialna vlaganja, ki prispevajo, da se 
bistveno poveča obstoječa uporabna vrednost stanovanjske 
hiše. 
Obratovanje hiše zajema storitve v zvezi s skupno uporabo 
stanovanjske hiše in stanovanja, ki so praviloma stalne na- 
rave. 
Vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega 
zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema opravila 
in stroške z namenom zagotoviti smotrno vzdrževanje in 
skrbno ravnanje z okoljem stanovanjske hiše. 

44. člen (38. teza) 
Med storitve v zvezi z upravljanjem stanovanj in stanovanjskih 
hiš štejejo predvsem organizacijske, pravne, finančne, admi- 
nistrativno tehnične, plansko - programerske in podobne 
storitve (stanovanjske storitve). 

45. člen (39. teza) 
Stanovanjske storitve lahko opravlja fizična ali pravna oseba, 
ki je registrirana za opravljanje storitev iz prejšnjega člena in 
je član zbornice. 

46. člen (41. teza) 
S stanovanji in stanovanjskimi hišami upravljajo lastniki sta- 
novanj in stanovanjskih hiš, pri čemer so v pravicah in obvez- 
nostih glede upravljanja izenačeni, ne glede na to ali v stano- 
vanju prebivajo ali ne. 

47. člen (42. teza) 
Glede načina sprejemanja odločitev v zvezi z upravljanjem, se 
uporabljajo predpisi s področja lastninskih razmerij. 

Dolžnosti in pravice lastnikov v zvezi z upravljanjem stano- 
vanj in stanovanjskih hiš 

48. člen (43. teza) 
Stroški upravljanja, razen obratovanja, bremenijo lastnika 
v sorazmerju z idealnim deležem, ki ga ima na skupnih prosto- 
rih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše. 
Kolikor služijo skupni prostori, deli, objekti in naprave zgolj 
posameznim delom stavbe, bremenijo stroški upravljanja last- 
nika v sorazmerju z njegovim idealnim deležem. 

49. člen (44. teza) 
Lastniki morajo zagotoviti, da so stanovanja, skupni prostori, 
deli, objekti in naprave v stanovanjskih hišah usposobljeni za 
normalno rabo, pri čemer morajo upoštevati predpise, ki 
urejajo obvezni minimum vzdrževanja in druge predpise. 
Obvezni minimum vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 

50. člen (45. teza) 
Če lastniki ne zagotovijo, da so skupni deli, objekti in naprave 
usposobljeni za normalno rabo, določi izvršitev potrebnih del 
občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in 
sicer v breme lastnikov stanovanjske hiše. 
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Izvršitev del iz prejšnjega odstavka se določi na predlog 
pristojne stanovanjske inšpekcije. 

51. člen (46. teza) 
Lastnik mora zagotoviti popravila v svojem stanovanju na 
svoje stroške, če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki se 
povzroča drugim stanovanjem ali stanovanjski hiši. 
Lastnik mora zagotoviti popravila iz prvega odstavka tega 
člena najkasneje v roku 15 dni. 

52. člen (48. teza) 
Skupne prostore, dele, objekte in naprave stanovanjske hiše, 
na katerih imajo lastniki idealne deleže, je možno preurediti 
oz. stavbo nadzidati, če investitor sklene pogodbo z vsemi 
lastniki. 
Pogodba iz prejšnjega odstavka določa tudi način in pogoje, 
ki jih mora investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih 
del. 
Preureditve ali nadzidave imajo za posledico spremembo 
idealnih deležev iz pogodbe iz 23. člena. 

53. člen (49. teza) 
Hišni red predpiše občina z odlokom. 
Hišni red se predpiše z namenom, da se zagotovijo pogoji za 
nemoteno uporabo stanovanj in stanovanjskih hiš ter skupnih 
prostorov, delov, objektov in naprav. 
VII. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA 

54. člen (50. teza) 
Lastnik stanovanja odda stanovanj ali del stanovanja v najem 
drugemu s sklenitvijo najemne pogodbe. 
Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen v prime- 
rih iz 55. člena tega zakona. 
Najemnik stanovanja, ki sam uporablja stanovanje, odda 
v podnajem posamezni del stanovanja s sklenitvijo podna- 
jemne pogodbe, ki se sklepa za določen čas pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 
Pogodba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se sklepa 
v pisni obliki, sicer se šteje, da je pogodba nična 

55. člen 
Najemna pogodba se lahko sklepa za določen čas:- če gre za 
službeno stanovanje; 
- če najemno stanovanje oddaja fizična oseba, ki ne oddaja 
več kot treh stanovanj; 
- če je najemno stanovanje predvideno za rušenje ali spre- 
membo namembnosti (rušenje se dokazuje s sprejetim pro- 
storskim splošnim aktom, spremeba namembnosti pa z vlo- 
ženo prošnjo pri pristojnem občinskem upravnem organu). 

56. člen (51. teza) 
Za najemnika po tem zakonu se šteje oseba, ki sklene 
najemno pogodbo z lastnikom stanovanja. 

57. člen (52. teza) 
Lastnik stanovanja odda stanovanje, najemnik stanovanja pa 
uporablja najeto stanovanje, po določbah tega zakona in 
najemne pogodbe. 
Varianta: Črtata se 56. in 57. člen. 
Obvezne sestavine najemne pogodbe 

58. člen (53. teza) 
Poleg sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih mora 
najemna pogodba po tem zakonu vsebovati vsaj še:- opis 
stanovanja, lego, opremljenost, način uporabe skupnih pro- 
storov, delov, objektov in naprav; 
- podatke o osebah, ki bodo skupaj z najemnikom uporab- 
ljale stanovanje; 
- odpovedne razloge; 
- vrsto najema glede na kategorijo iz tretjega odstavka 5. 
člena tega zakona; 
- določila o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri 
uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše; 
- način plačevanja in višino najemnine; 
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najem- 
nini; 
- določila o tekočem vzdrževanju stanovanja in način prever- 
janja tega določila; 
- čas trajanja najemnega razmerja, če se izjemoma daje 
stanovanje v najem za določen čas; 
- način predaje stanovanja lastniku. 
Lastnik mora v roku 30 dni po sklenitvi predložiti najemno 
pogodbo občinski upravi za družbene prihodke in občin- 
skemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske 
zadeve, ki zavrne nepopolno pogodbo. 

Pravice in obveznosti lastnika stanovanja 
59. člen (54. teza) 

Lastnik stanovanja in stanovanjske hiše mora: 
- izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi 
v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno rabo 
stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi- 
- vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave v sta- 
novanjski hiši v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno 
rabo stanovanja ter skupnih delov, objektov in naprav stano- 
vanjske hiše; 
- odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem stano- 
vanju. 

60. člen (55. teza) 
Pravice lastnika stanovanja so: 
- pobiranje najemnine za oddano stanovanje v skladu z zako- 
nom; - odločanje o prenehanju najemnega razmerja. 

Pravice in obveznosti najemnika stanovanja 
61. člen (56. teza) 

Najemnik stanovanja mora: 
- uporabljati najeto stanovanje v skladu s pogodbenim na- 
menom; 
- odgovarjati za škodo, nastalo pri uporabi stanovanja; 
- dopustiti vstop lastniku oz. njegovemu pooblaščencu v sta- 
novanje za preveritev pravilne uporabe in vzdrževanja stano- 
vanja; 
- nositi stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nor- 
malne rabe stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in 
standardi; 
- obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za katerih 
odpravo odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi; 
- plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške ki se 
plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo. 
Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen 
čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od 
lastnika pisno odločitev o morebitnem podaljšanju najemne 

r>oku°db8 S'Cer '8 d0lŽan izPraznitj stanovanje v pogodbenem 
62. člen (57. teza) 

Pravice najemnika stanovanja so: 
- izvršiti popravilo v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, 
da se zavaruje življenje ali zdravje stanovalcev, ali zavaruje 
stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo ter zahtevati 
povračilo stroškov, ki so nastali v zvezi s temi popravili; 
- zahtevati odškodnino za škodo zaradi opustitve dejanj na 
Stranj lastnika z možnostjo kompenzacije lastnih stroškov 
z znižanjem najemnine. 
Svet za varstvo pravic najemnikov 

63. člen (58. teza) 
Pri skupščini občine se ustanovi svet za varstvo pravic najem- 
nikov, ki je sestavljen iz njihovih predstavnikov. 
Svet spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov in predlaaa 
skupščini ustrezne ukrepe. 

Odpoved najemne pogodbe 
64. člen (59. teza) 

Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi 
zato navajal razloge, s 90 dnevnim odpovednim rokom. 

65. člen (60. teza) 
Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivd- 
nih razlogov: 
- če uporablja najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo stano- 
vanje v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo; 
- če najemnik oz. osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja povzročajo škodo na stanovanju ali skup- 
nih prostorih, delih, objektih in napravah v stanovanjski hiši; 
- če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plačujejo 
poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, 
dvakrat zaporedoma ali dva meseca v zadnjem letu; 
- če najemnik oz. osebe, ki z njim stanujejo z načinom 
uporabe stanovanja motijo druge stanovalce v njihovi uporabi 
stanovanja; 
- če najemnik izvršuje v stanovanju in vgrajeni opremi spre- 
membe brez poprejšnjega soglasja lastnika; - če najemnik 
zamenja najeto stanovanje brez soglasja lastnika z drugim 
najemnikom; 
- če stanovanje uporablja poleg najemnika oseba, ki ni nave- 
dena v najemni pogodbi; 
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- če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez 
soglasja lastnika; 
- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 73. 
člena ter v primerih iz osme alinee 58. člena. 
Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki prvič krši najemno 
pogodbo. Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave 
odpovednega razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga 
ne sme biti krajši od 15 dni. 

66. člen (61. teza) 
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik social- 
nega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če 
mu občina na svojem območju zagotovi najem primernega 
neprofitnega stanovanja. 
Status socialnega upravičenca se določa z aktom iz 85. člena 
tega zakona. 

67. člen 
Za primerno stanovanje se po tem zakonu šteje stanovanje, ki 
ima poleg kuhinje in sanitarnih prostorov toliko spalnega 
prostora, da zadošča potrebam najemnika in članom njegove 
ožje družine, če živijo z njim v skupnem gospodinjstvu (vari- 
antni dodatek: vendar ne večje, kot je to določeno s podza- 
konskim aktom iz 85. člena). 
Šteje se, da je spalnica namenjena za dve osebi, kabinet za 
eno osebo (variantni dodatek: in dnevna soba za eno osebo). 

68. člen (62. teza) 
Če najemnik stanovanja umre ali stanovanje preneha uporab- 
ljati zaradi razveze zakonske zveze, mora lastnik stanovanja 
skleniti najemno pogodbo z enim od članov ožje družine 
najemnika, ki so bili navedeni v najemni pogodbi. 
Po smrti najemnika, ki je živel v stanovanju iz 105. člena, mora 
lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo z zakoncem 
umrlega oziroma osebo, s katero je umrli živel v dalj časa 
trajajoči izvenzakonski skupnosti. 

69. člen (63. teza) 
kNajemna pogodba se v primeru spora odpoveduje s tožbo pri 
rednem sodišču. 
Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši kot 60 
dni in ne daljši od 90 dni. Spori se štejejo za nujne. 

Uporaba stanovanja 
70. člen (64. teza) 

Najemnik stanovanja lahko uporablja najeto stanovanje 
v skladu z določbami tega zakona in najemno pogodbo tudi 
za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, ali oddajo 
komu drugemu kot podnajemniku. 

71. člen (65. teza) 
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti 
v stanovanju mora najemnik pridobiti pisno soglasje lastnika 
in soglasje pristojnega stanovanjskega organa. 
Za oddajo v podnajem zadošča soglasje lastnika. 

72. člen (66. teza) 
Najemnik stanovanja ne sme izvrševati sprememb v stano- 
vanjskih prostorih ter vgrajeni opremi in napravah v stanova- 
nju brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. 

73. člen (67. teza) 
Najemnik stanovanja mora dopustiti vstop v stanovanje, da se 
izvršijo v stanovanju dela v zvezi z popravili in izboljšavami 
v stanovanjski hiši, pa jih drugače ni moč izvršiti ali pa le 
z nesorazmernimi stroški. Popravila oz. izboljšave se morajo 
izvršiti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj 
prizadanejo najemnika. 
Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje najemnika 
opozoriti v primernem roku. 

, 74. člen (68. teza) 
Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti 
lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri tem 
se upoštevajo spremembe, do katerih je prišlo pri normalni 
rabi stanovanja, razen če se ne dogovorita drugače. 

75. člen (69. teza) 
Najemnik ima pravico do povrnitve neamortiziranega dela 
koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je izvršil s soglasjem 
lastnika. 

76. člen (70. teza) 
Tisti, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenil 
najemne pogodbe, uporablja stanovanje nezakonito. 
Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja 
pri pristojnem sodišču. Spori se štejejo za nujne. 

Stanovanjska najemnina 
77. člen (71. teza) 

Lastniki službenih in tržnih stanovanj imajo pravico do pro- 
stega oblikovanja najemnin razen v primerih, ki jih določa ta 
zakon. To velja tudi za občino, če razpolaga s skladom tržnih 
stanovanj. 

78. člen (72. teza) 
Politiko najemnin za socialna stanovanja določa republika. 
Variantni dodatek: 
Občina lahko skladno s politiko najemnin samostojno določa 
višino najemnine. 
Metodologijo za oblikovanje najemnine za neprofitna stano- 
vanja predpiše republiški upravni organ s podzakonskim 
predpisom. 

79. člen (74. teza) 
V primeru, da lastniki stanovanj ravnajo monopolistično in 
zaradi tega prihaja do motenj v stanovanjski preskrbi, lahko 
občina z odlokom začasno, vendar ne za več kot šest mese- 
cev, predpiše najvišjo stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 
Za monopolistično ravnanje se po tem zakonu šteje predvsem 
sporazumevanje o višini najemnine ali zaračunavanje najem- 
nine, ki je rezultat anomalij na stanovanjskem trgu. 

80. člen (75. teza) 
Za oderuško najemnino se po tem zakonu šteje najemnina, ki 
za več kot 50 % presega povprečno najemnino v občini za 
podobno ali enako kategorijo in lokacijo stanovanj. 

81. člen (76. teza) 
Najemnik ima pravico zahtevati preveritev ustreznosti višine 
najemnine pri občinskem upravnem organu, pristojnem za 
stanovanjske zadeve. 

82. člen (77. teza) 
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za podnajemna 
razmerja. 

Pomoč pri pridobitvi oziroma uporabi stanovanj 
83. člen (78. teza) 

Državljani, katerih skupni prihodek na člana družine, ne pre- 
sega zajamčenega osebnega dohodka, so v okviru celovite 
pomoči družini upravičeni do pomoči pri pridobitvi stanova- 
nja v najem ali uporabi stanovanja. 

84. člen (79. teza) 
Kot pomoč pri pridobitvi stanovanj šteje dodelitev socialnega 
stanovanja v najem, kot pomoč pri uporabi stanovanja pa 
šteje pomoč pri plačevanju najemnine. 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so 
upravičeni do pomoči pri pridobitvi socialnega stanovanja 
v najem, so: 
- da državljan ali njegovi ožji družinski člani, ki z njim 
stanujejo ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je 
najemnik neprimernega stanovanja; 
- da ima državljan stalno prebivališče na območju občine, 
v kateri je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja; 
- da državljan oziroma kateri izmed njegovih ožjih družinskih 
članov ni lastnik počitniške hiše; 
- da državljan ali za delo sposoben ožji družinski član ni 
neupravičeno nezaposlen. 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so 
upravičeni do pomoči pri uporabi najetega stanovanja, so: 
- da državljan ne oddaja stanovanja ali dela stanovanja 
v podnajem; 
- da nihče od ožjih družinskih članov državljana ni lastnik 
vseljivega stanovanja, vseljive stanovanjske hiše ali počitni- 
ške hiše; 
- da državljan glede na število ožjih družinskih članov ne 
zaseda nadstandardnega stanovanja in ni odklonil ponujene 
zamenjave za primerno stanovanje, za katero je sposoben 
v večji meri pokrivati stroške. 

85. člen (80. teza) 
Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni 
do pomoči pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem zade- 
vajo stanovanjske razmere, število ožjih družinskih članov, 
skupni prihodek na družinskega člana ter premoženjsko sta- 
nje in socialno zdravstvene razmere. 
Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati državljani, da so upravičeni 
do pomoči pri plačevanju najemnine, zadevajo višino najem- 
nine, število ožjih družinskih članov ter skupni prihodek na 
člana družine. 
Državljani iz 83. člena morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki 
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jih določi republiški upravni organ, pristojen za socialne 
zadeve v soglasju z republiškim upravnim organom, pristoj- 
nim za stanovanjske zadeve, v podzakonskem aktu, ob upo- 
števanju pogojev in kriterijev iz 84. in prvega in drugega 
odstavka 85. člena. 
Odločbo o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 

VIII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE IN REPUBLIKE 
NA STANOVANJSKEM PODROČJU 
Občina 

86. člen (81. teza) 
Občina ima na stanovanjskem področju poleg že opredeljenih 
pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge:- izvaja občin- 
ski stanovanjski program; 
- zagotavlja sredstva za stimuliranje graditve in prenove ter 
za pomoč pri razreševanju stanovanjskih vprašanj (beneficira- 
nje obrestne mere za stanovanjske kredite, vključno s hipote- 
karnimi krediti, premiranje namenskega stanovanjskega var- 
čevanja, pomoč pri plačevanju najemnin, davčne olajšave, 
itd,); 
- določa minimum stanovanjske površine, ki se dodeli 
v najem enemu najemniku; 
- zagotavlja'pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in 
sredstva za stimuliranje neprofitnih oblik graditve in prenove; 
- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo 
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno 
z zunanjim videzom stanovanjskih hiš; 
- vodi register stanovanj in skrbi za stanovanjski informacij- 
ski sistem. 

87. člen (82. teza) 
Občinski stanovanjski program zajema predvsem: 
- obseg, lokacijo in dinamiko gradnje občinskih stanovanj 
(socialna stanovanja, neprofitna stanovanja in tržna stanova- 
nja v lasti občine); 
- ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo grad'' v in prenovo 
stanovanj v občini; 
- način stimuliranja graditve in prenove ter pomoči pri razre- 
ševanju stanovanjskih vprašanj; 
- specifične stanovanjske programe v občini; 
- način izvajanja pomoči pri pridobitvi oz. uporabi stanovanj. 
- način udeležbe pri delovanju neprofitnih stanovanjskih 
asociacij. 
Varianta: 
Druga in tretja alinea se črtata. 

88. člen (83. teza) 
Občina lahko v okviru proračuna oblikuje sklad (stanovanjski 
sklad) za financiranje stanovanjskega programa in izvajanje 
stimulativne funkcije. 
V skladu se poleg dela sredstev iz proračuna zbirajo sredstva 
od odprodaje občinskih stanovanj, anuitete od kreditov, 
danih iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti ter neporabljena 
sredstva najemnin. 
Za upravljanje z lastnimi stanovanji in skladom v okviru za 
stanovanjska vprašanja pristojnega upravnega organa lahko 
oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih stori- 
tev s tem v zvezi. 

89. člen (84. teza) 
Naloge, ki jih ima občina po tem zakonu, izvaja pristojen 
upravni organ. 
Varianta: Ta člen se črta. 
Republika 

90. člen (85. teza) 
Republika ima na stanovanjskem področju poleg že oprede- 
ljenih pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge: 
- določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem 
načrtu republike; 
- določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja 
sredstva za njegovo izvedbo; 
- skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost; 
- vodi zbirni register stanovanj in izvaja celovit informacijski 
sistem na stanovanjskem področju in skrbi za njegov razvoj; 
- določa predhodni preizkus predlaganih novih rešitev ter 
pogoje za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske asoci- 
acije. 

91. člen (86.teza) 
Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu s social- 
nim in razvojnim programom republike. 

92. člen (87. teza) 
Nacionalni stanovanjski program vsebuje vidike uresničeva- 
nja celovite stanovanjske reforme in model stanovanjske pre- 
skrbe in izgradnje v Republiki Sloveniji. 
V tem okviru se opredeli predvsem: 

• - razmerja med različnimi oblikami razreševanja stanovanj- 
skih vprašanj; 
- pogoje za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske asoci- 
acije ter program s katerim republika podpira in pospešuje 
njihov razvoj; 
- politiko racionalne in okolju prijazne gradnje stanovanj, 
pestrost stanovanjske ponudbe, vidike prostorske razpore- 
ditve. „„ ,. 93. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odloča o priznanju 
statusa neprofitnih stanovanjskih asociacij, kontrolira njihovo 
delo ter skladno z nacionalnim programom določa vrsto za te 
namene predvidenih olajšav. 

94. člen (88. teza) 
Za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa spre- 
jema republika ukrepe za vzpostavitev tržnih odnosov na 
stanovanjskem področju, ki bodo omogočali občanom razre- 
ševanje stanovanjskih vprašanj z nakupom lastnega stanova- 
nja ali najemom primernega stanovanja. 
Ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa 
so predvsem: 
- vzpodbujanje graditve najemnih in lastniških stanovanj 
različnih kategorij z ustrezno davčno in zemljiško politiko, 
olajšavami pri pridobitvi in odplačilu kreditov in stimulacijo 
vseh oblik organiziranja občanov za dosego tega cilja (stano- 
vanjsko zadružništvo); 
- usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju, ki 
bo selektivno zajela določene skupine prebivalstva, ki si ne bi 
mogli sami razrešiti stanovanjsko vprašanje; - sofinanciranje 
specifičnih bivalnih potreb določenih skupin prebivalstva; 
- stimuliranje skladnejšega regionalnega razvoja, poseli- 
tvene in demografske politike, kot korektiv osnovnega načela 
uravnovešenosti med prilivi in odlivi za občino. 
Varianta: 
Zadnja alinea se črta. 

IX. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
95. člen (89. teza) 

Inšpekcijsko nadzorsto nad izvajanjem tega zakona in predpi- 
sov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi republiške 
stanovanjske inšpekcije (v nadaljnem besedilu: organi in- 
špekcije). 

96. člen (91. teza) 
Ce lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ne zagotovi, da je 
stanovanje ter skupni prostori, deli, objekti in naprave, uspo- 
sobljeno za normalno rabo, inšpekcijski organ z odločbo 
odredi rok za izvedbo potrebnih del. 
Po preteku tega roka predlaga občinskemu upravnemu 
organu, da ukrepa skladno s 50. členom tega zakona. 

97. člen (92. teza) 
Ce lastnik stanovanja ne zagotovi popravila, pa je to 
potrebno, da se odvrne škoda, ki jo povzroča njegovo stano- 
vanje na stanovanju drugega lastnika ali na skupnih prosto- 
rih, delih, objektih in napravah v stanovanjski hiši, inšpekcij- 
ski organ z odločbo odredi rok za odpravo napake. 
Ce lastnik v danem roku ne odpravi napake, odredi inšpekcij- 
ski organ, da se napaka odpravi na stroške lastnika. 

98.člen (93. teza) 
Ce najemnik stanovanja opravlja v stanovanju dovoljeno 
dejavnost v nasprotju z dovoljenjem upravnega organa ali 
brez soglasja lastnika, odredi inšpekcijski organ z odločbo, 
da s takimi deli preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja 
oz. soglasja lastnika. 

99. člen (95. teza) 
Ce ugotovi inšpekcijski organ, da zaradi dogovarjanja o višini 
najemnine prihaja do motenj v stanovanjski preskrbi, opozori 
pristojni občinski upravni organ, da je potrebno sprejeti 
odlok, s katerim naj se začasno določi najvišjo stopnjo profita 
k izhodiščni najemnini. 

100. člen (96. teza) 
Inšpekcijski organ poroča o odrejenih ukrepih Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije enkrat letno. Poročilo 
mora vsebovati tudi predlog ustreznih ukrepov. 
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101. člen (97. teza) 
Za republiškega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima 
visokošolsko izobrazbo arhitekturne ali gradbene smeri. 

X. PRIVATIZACIJA STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIS 
TER STANOVANJSKIH PODJETIJ 

102. člen (98. teza) 
Republika in' občine postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, na katerih so 
imele pravico uporabe delovne skupnosti državnih organov in 
organov družbene skupnosti ter lastniki stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, namenjenih za nosilce družbenih funkcij. 

103. člen (99. teza) 
Druge pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na stanovanjih 
in stanovanjskih hišah, postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastniki teh stanovanj. 

104. člen (100. teza) 
Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnik stano- 
vanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s sredstvi solidarnosti 
na področju stanovanjskega gospodarstva ter stanovanj in 
stanovanjskih hiš splošnega ljudskega premoženja. 

105. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Repu- 
bliki Sloveniji postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnik 
stanovanj in stanovanjskih hiš zgrajenih s sredstvi te skupno- 
sti stanovanj, ki so bila grajena namensko za upokojence in 
stanovanj, zgrajenih s sredstvi ZZB NOV. 

106. člen 
Za določanje pripadajočih idealnih deležev se uporablja 12. 
člen tega zakona. 

107. člen (101. teza) 
Lastniki iz 102.,103. in 104. člena so dolžni prodati na zahtevo 
imetniku stanovanjske pravice, z njegovo pisno privolitvijo pa 
tudi drugemu uporabniku stanovanje, na katerem ima imetnik 
stanovanjsko pravico oz. stanovanje za katerega je bivši imet- 
nik stanovanjske pravice sklenil najemno pogodbo na podlagi 
tretjega odstavka 127. člena. 
Imetnik stanovanjske pravice oz. uporabnik ima pri nakupu 
pravico do popusta v višini 30% od vrednosti stanovanja, 
zmanjšano za njegov lastninski delež (lastna udeležba). 
Preostalo kupnino je kupec dolžan poravnati na naslednji 
način: 
- najmanj 15 % v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe; 
- preostanek v roku 20 let, pri čemer mora anuiteta ohranjati 
realno vrednost. 
Za določitev vrednosti stanovanja iz drugega odstavka te teze 
se uporablja korigirana revalorizirana vrednost stanovanj in 
stanovanjskih hiš, ki jo določi republiški upravni organ, pri- 
stojen za stanovanjske zadeve, razen v primerih, ko cenitev 
zahteva bivši imetnik stanovanjske pravice. 

108. člen 
Lastnik, ki je pridobil stanovanje na način iz predhodnega 
člena tega zakona, stanovanja ne sme odtujiti pred dokonč- 
nim poplačilom kupnine. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, je nična. 

109. člen (102. teza) 
Imetnik stanovanjske pravice oz. uporabnik lahko uveljavlja 
pravico do nakupa stanovanja iz 107. člena v roku dveh let po 
uveljavitvi tega zakona. 

110. člen (103. teza) 
Ne glede na 107. člen, pa lastnik iz 104. člena ne sme odpro- 
dati stanovanj in stanovanjskih hiš splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki so bila lastnikom odvzeta z nacionalizacijo ali 
zaplembo, do sprejema posebnih predpisov. 

111. člen 
Po sprejemu posebnega predpisa lahko imetnik stanovanjske 
pravice oz. najemnik stanovanja iz 110. člena uveljavlja pra- 
vico do nakupa stanovanja na način, določen v 107. členu. 
Če se lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi 
posebnega predpisa, strinja s takim načinom prodaje, ima 
pravico do nadomestila za popust iz drugega odstavka 107. 
člena od zavezanca za vrnitev stanovanja. 
Če lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi poseb- 
nega predpisa, stanovanja noče prodati na način, določen 
v 107. členu, ima imetnik stanovanjske pravice oz. najemnik 
pravico do nadomestila za popust ob nakupu drugega primer- 
nega stanovanja. 

Nadomestilo iz prejšnjega odstavka ima bivši imetnik stano- 
vanjske pravice oz. najemnik pravico zahtevati od zavezanca 
za vrnitev stanovanja ob nakupu drugega stanovanja. 

112. člen 
Lastnik stanovanj iz 105. člena tega zakona ni dolžan prodati 
stanovanj imetnikom stanovanjske pravice, razen v primerih, 
ko pristojen organ SPIZ-a odloči drugače, na podlagi spreje- 
tega splošnega akta. 

113. člen (104. teza) 
Stanovanjska podjetja se privatizirajo v skladu z zakonom 
o privatizaciji podjetij. 
Variantni dodatek: kolikor niso ustanovljena kot javna po- 
djetja. 
V primeru, da so ustanovljena kot javna podjetja, je njihov 
lastnik ustanovitelj. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 
114. člen (105. teza) 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnika stanovanja: 
1. ki ne sklene pogodbe iz 23. člena brez utemeljenih raz- 
logov; 
2. ki ne zagotovi popravila stanovanja iz 51. člena v roku 15 
dni; 
3. ki ne prispeva k stroškom za popravila iz 49. člena.4. ki 
sklene pogodbo o opravljanju stanovanjskih storitev z osebo, 
ki ni registrirana za opravljanje teh storitev. 

115. člen (106. teza) 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 din se kaznuje za prekršek 
pooblaščena oseba iz drugega odstavka 24. člena, ki najkas- 
neje v 15. dneh po sklenitvi pogodbe ne registrira pogodbe iz 
23. člena pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki vodi 
register pogodb. 

116. člen (107. teza) 
Z denarno kaznijo najmanj 9.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik: 
1. ki odda stanovanje brez sklenitve najemne pogodbe iz 54. 
člena; 
2. ki sklene najemno pogodbo z lažnimi podatki (prvi odsta- 
vek 58. člena); 
3. ki ne predloži najemne pogodbe v predpisanem roku občin- 
ski upravi za družbene prihodke (drugi odstavek 58. člena); 
4. ki zaračuna oderuško najemnino iz 80. člena; 

117. člen (108. teza) 
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 din se kaznuje za prekršek 
oseba, ki najkasneje v 15 dneh po izvršeni sprmembi ne 
posreduje podatkov iz prvega odstavka 10. člena pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu. 

118. člen (109. teza) 
Z denarno kaznijo najmanj 9.500 din se kaznuje pravna ali 
fizična oseba, ki opravlja storitve iz 45. člena, pa ni za to 
registrirana ali ni član zbornice. 

119. člen (110. teza) 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 din se kaznuje za prekršek 
najemnik, ki ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 
prvega odstavka 73. člena. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
120. člen (111. teza) 

Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve najemne po- 
godbe. 

121. člen (112. teza) 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 

' predpiše podzakonske akte iz 11., 22., 49., 78. in 85. člena 
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

122. člen (113. teza) 
Občina je dolžna sprejeti odloke skladno z določbami tega 
zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. V tem 
roku je dolžna zagotoviti lastnikom stanovanj tudi seznam 
njihovih stanovanj in njihovo revalorizirano vrednost ter 
podatke o imetnikih stanovanjske pravice oz. imetnikih pra- 
vice do uporabe stanovanj v zasebni lasti. 

123. člen (114. teza) 
Če je v stanovanjski hiši več lastnikov, so ti dolžni v roku 30 
dni po uveljavitvi tega zakona pričeti s postopkom sklepanja 
pogodbe iz 23. člena. 
Do sklenitve pogodbe iz 23. člena opravlja naloge iz tega 
zakona skupnost stanovalcev oz. pooblaščena organizacija. 
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124. člen (115. teza) 
Skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene organizacije, ki 
opravljajo strokovne naloge in opravila pri gospodarjenju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami po 78. členu zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, so dolžne v roku šest mese- 
cev po uveljavitvi tega zakona prenesti na lastnika sredstva, 
pravice in obveznosti, kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter 
vse ostalo premoženje po stanju na dan  
Pogodbe, ki so jih sklenile skupnosti stanovalcev oziroma 
pooblaščene organizacije iz prvega odstavka tega člena pre- 
nehajo veljati z dnem sklenitve pogodbe iz 23. člena tega 
zakona. 

125. člen (116. teza) 
Lastniki sklenejo najemno pogodbo z občani, ki imajo stano- 
vanjsko pravico, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 
Najemno pogodbo je lastnik dolžan skleniti za nedoločen čas. 
Če imetnik stanovanjske pravice umre pred sklenitvijo 
najemne pogodbe iz drugega odstavka tega člena, se pravica 
sklenitve najemne pogodbe oz. nakupa stanovanja, prenese 
na osebo, ki jo izmed sebe določijo člani njegove ožje dru- 
žine, ki so z njim najmanj dve leti pred smrtjo živeli v skupnem 
gospodinjstvu. 
Pravica iz prejšnjega odstavka se za stanovanja iz 105. 
člena prenaša skladno z drugim odstavkom 68. člena tega 
zakona. 

126. člen 
Ne glede na 107. in 125. člen tega zakona pa lastnik ni dolžan 
skleniti najemne oz. kupoprodajne pogodbe, če: 
- so imetnik stanovanjske pravice in člani njegove ožje dru- 
žine^ prenehali uporabljati stanovanje in brez presledka več 
kot šest mesecev niso stanovali v njem; 
- je stanovanje v celoti oddano podstanovalcem; 
- stanovanje uporablja samo oseba, ki ni član ožje družine 
imetnika stanovanjske pravice; 
- ima imetnik stanovanjske pravice v lasti družinsko hišo ali 
stanovanje, če to stanovanje glede na število članov ožje 
družine ustreza in je na območju iste občine oz. mesta. 
V primeru spora odloča o upravičenosti zavrnitve sklenitve 
najemne oz. kupoprodajne pogodbe sodišče v nepravdnem 
postopku. 
Nepravdni postopek sproži imetnik stanovanjske pravice v 15 
dneh po zavrnitvi. 

127. člen 
Ne glede na 125. člen tega zakona lastnik ni dolžan skleniti 
najemne pogodbe, če ima imetnik stanovanjske pravice nad- 
standardno stanovanje. 
Za nadstandardno stanovanje se šteje stanovanje, ki je za več 
kot eno sobo večje od primernega stanovanja glede na število 
družinskih članov ožje družine, ki najmanj dve leti pred uvelja- 
vitvijo tega zakona prebivajo z imetnikom stanovanjske pra- 
vice. 
V primeru, da lastnik ne sklene najemne pogodbe, je dolžan 
priskrbeti imetniku stanovanjske pravice primerno stano- 
vanje. 
Varianta: 
Ta člen se črta. 

128. člen (117. teza) 
Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve tega 
zakona dodeljena stanovanjska pravica, vsebuje izhodišno 
najemnino in profitno stopnjo, ki jo do konca leta 1992 določa 
republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in 
stanovanjske hiše v zasebni lasti, ter za stanovanja in stano- 
vanjske hiše iz prvega odstavka tega člena po izselitvi imet- 
nika stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do uveljavitve 
tega zakona. 

129. člen (118. teza) V roku dveh let po uveljavitvi tega zakona lahko občan zah- 
teva vračilo lastne udeležbe ali pa priznanje idealnega deleža 
na stanovanju. 
Pravico iz prejšnega odstavka ima tudi občan, ki je dobil 
vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna vrednost vrnjeneqa 
zneska zmanjšana za več kot polovico. 
Pravica iz 1. in 2. odstavka se v primeru smrti upravičenca 
prenese na njegove dediče. 

130. člen (119. teza) 
Sostanovalska razmerja, ki so obstajala na dan uveljavitve 
tega zakona, ostajajo v veljavi še največ eno leto. 
Najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka je dolžan tisti, ki je 
sostanovalsko razmerje ustanovil, le-to odpraviti 

131. člen (120. teza) 
Lastnik stanovanja oz. stanovanjske hiše, na katerem ima kdo 
pravico do uporabe stanovanja, ima pravico do vselitve in 
proste razpolage s stanovanjem, po preteku enega leta od 
uveljavitve tega zakona, oz. po izselitvi tistega, ki ima pravico 
do uporabe stanovanja. 
Primerno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico uporabe dodelil oziroma 
njegov pravni naslednik, če se z lastnikom ne sporazume 
kako drugače. 
V primeru, da obstajajo okoliščine iz 126. člena tega zakona, 
zavezanec iz drugega odstavka tega člena ni dolžan priskrbeti 
drugega primernega stanovanja. 

132. člen (121. teza) 
Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega zakona 
ne opravljajo hišniških funkcij, so dolžni v roku eneaa leta do 
uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje, ne da bi iim 
pripadali kakršnikoli prostori, če ne pride z lastniki hiše do 
drugačnega dogovora. 
Če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja priskrbeti 
občina. 

133. člen 
Spori, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo 
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 

134. člen (122. teza) 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88); 
2. zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 
in 14/84); 
3. zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88); 
4. določbe od 1 do 25. člena zakona o pravicah na delih stavb 
(Uradni list SRS, št. 19/76); 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tudi vsi 
podzakonski predpisi, sprejeti na njihovi podlagi, razen: 
- pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vred- 
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin 
(Uradni list SRS, št. 8/87); 
- pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter 
standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 39/83 in 3/84); 
- pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje uporabne 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja 
(Uradni list SRS, št. 25/81); 
- enotna metodologija za določanje in evidentiranje stanarin 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81) 

135. člen (123. teza) 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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Dosedanja razprava o predlogu za izdajo stanovanjskega 
zakona s tezami (ESA 167) v delovnih telesih Skupščine Repu- 
blike Slovenije ter v klubih strank, društvih ter številnih javnih 
tribunah širom po Sloveniji se je osredotočila na temeljna 
sistemska vprašanja, ki se bodo urejala s stanovanjskim zako- 
nom, t.j. pogoje lastninjenja, nadomestitev stanovanjske pra- 
vice z najemnim razmerjem, celovito zaščito najemnikov, obli- 
kovanje najemnin in še na nekatera druga vprašanja. 
V zvezi z naštetimi vprašanji je predlagatelj zavzel stališča in 
jih upošteval pri pripravi osnutka zakona. 
Pomembnejše spremembe v besedilu osnutka zakona v pri- 
merjavi z besedilom tez zadevajo predvsem področje najem- 
nih razmerij ter pogoje lastninjenja. V osnutku zakona je 
predvideno, da se najemna stanovanja kategorizirajo po 
namenu najema, v osnutek zakona so sicer variantno vgra- 
jene tudi asociacije lastnikov, odpoved najemne pogodbe je 
možna le iz krivdnih razlogov na strani najemnika, na novo pa 
se določa tudi primere, kdaj se lahko sklepa najemna 
pogodba za določen čas, rok za obročno odplačilo kupnine 
pri.nakupu stanovanja na zahtevo imetnika stanovanjske pra- 
vice se podaljšuje na 20 let, delež kupnine, ki ga je kupec 
dolžan poravnati v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe pa se 
zmanjšuje na najmanj 15%. 
Prvi člen opredeljuje področja, ki jih ureja oz. opredeljuje 
stanovanjski zakon. 
V 2. členu je povzeto eno od temeljnih načel zakona, da 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami upravljajo njihovi last- 
niki. 
3. člen določa, da se s tem in drugimi zakoni zagotavljajo 
pogoji, da si vsakdo z nakupom, graditvijo ali najemom pri- 
dobi primerno stanovanje. 
Zakon določa tudi pogoje za upravičenost posameznika do 
pomoči pri uporabi in pridobitvi primernega stanovanja. 
Varianta predvideva, da se besedilo 3. člena črta. 
4. člen opredeljuje pojem stanovanje kot skupino prostorov, 
namenjenih za bivanje, ki praviloma predstavljajo funkci- 
onalno celoto z lastnim vhodom in ki omogočajo trajno upo- 
rabo, ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali 
v drugi zgradbi. 
Pojasnila pojmov v 4. členu se nanašajo tudi na pomožne 
prostore, ki spadajo k stanovanju in so njegov sestavni del, ne 
glede na to, ali so v stanovanjski hiši ali izven nje, kakor tudi 
na prostore, ki po zakonu ne štejejo za stanovanje. Za slednje 
štejejo prostori za začasno prebivanje, prostori v stavbah, 
zgrajenih za nastanitev posameznikov, prostori, ki se od časa 
do časa uporabljajo za počitek ali oddih, ne omogočajo pa 
trajnega bivanja (vikendi) in prostori za turistične nastani- 
tvene zmogljivosti. 
Besedilo 5. člena je glede na prvotno tezo za ta člen delno 
preoblikovano oz. razširjeno z razmejitvijo pojma lastnega in 
najemnega stanovanja. 
Za lastno stanovanje šteje stanovanje, ki ga stalno uporablja 
,ilastnik za zadovoljevanje svojih osebnih potreb ter stanova- 
nje, ki ga stalno uporabljajo njegovi ožji družinski člani, ki so 
v tem členu zakona tudi posebej opredeljeni. 
Za najemno stanovanje pa šteje socialno, službeno, tržno in 
neprofitno stanovanje, pri čemer so našteta poimenovanja 
najemnih stanovanj posebej pojasnjena. Pojasnjuje se tudi 
pojem počitniškega stanovanja. Prazno stanovanje se šteje za 
počitniško stanovanje. 
V novem 6. členu je opredeljeno, kdo šteje po zakonu za 
ožjega družinskega člana razen lastnika oz. najemnika stano- 
vanja. 
V 7. členu je opredeljen pojem stanovanjske hiše, za katero po 
zakonu šteje enostanovanjska in večstanovanjska hiša. Za 
stanovanjsko hišo šteje tudi hiša, v kateri so tudi poslovni oz. 
drugi nestanovanjski prostori, vendar so stanovanja glede na 
celotno površino hiše v pretežni večini. 
Opredelitve pojmov so tudi v 8. členu zakona, nanašajo pa se 
na skupne prostore, dele, objekte in naprave večstanovanjske 
hiše. 
Hišniško stanovanje šteje po zakonu za skupni del večstano- 
vanjske hiše. 
Pojma funkcionalnega zemljišča ter skupnega funkcional- 
nega zemljišča sta pojasnjena v 9. členu. 
V novem 10. členu zakon uvaja register stanovanj kot evi- 

denco, ki se vodi za območje občine. Zakon v tem členu 
določa podatke, ki se evidentirajo in hranijo v registru stano- 
vanj, ki ga vzdržuje pristojni občinski upravni organ. Lastniki 
stanovanj, najemniki in podnajemniki morajo sporočiti 
organu, ki vzdržuje register stanovanj vse spremembe podat- 
kov v roku 15 dni po izvršeni spremembi. 
Zakon sicer v posebnem poglavju določa pristojnosti in 
naloge občine in republike na stanovanjskem področju, 
izdvojeno pa že v 11. členu določa podzakonske akte in 
metodologije, ki jih predpiše republiški upravni organ, pristo- 
jen za stanovanjske zadeve in s katerimi se podrobneje nor- 
mira tipologijo in standardizacijo stanovanj, ugotavljanje upo- 
rabne vrednosti stanovanj in kategorizacijo stanovanj z meto- 
dologijami, kot osnovami za določanje izhodiščne najemnine, 
izhodiščne prometne vrednosti stanovanj, davka na promet 
stanovanj in stanovanjskih hiš ter davka na posest stanovanj 
in stanovanjskih hiš, davka na premoženje ter vodenje regi- 
stra stanovanj. 
Izhajajoč iz ustavnega načela enakopravnosti lastninskih 
oblik, brez omejevanja obsega lastnine, zakon v 12. členu 
določa, da je stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše 
lahko v lastnini pravnih ali fizičnih oseb t.j. etažni lastnini, pri 
čemer je novost možnost, opredeljena v drugem odstavku 12. 
člena, po kateri je stanovanje v etažni lastnini lahko tudi 
v solastnini. 
12. člen tudi določa, da so skupni prostori, deli, objekti in 
naprave v večstanovanjski hiši v solastnini vseh etažnih lastni- 
kov, pri čemer je idealni delež vsakega etažnega lastnika 
sorazmeren koristni površini njegovega stanovanja, glede na 
skupno površino etažne lastnine v celi hiši. 
V 13. členu je določeno, da ima vsak solastnik pravico zahte- 
vati, da se njegov idealni delež stavbe spremeni v etažno 
lastnino na določenem skupnem prostoru v stavbi, če je to 
glede na vrednost idealnega deleža, velikost stavbe, število 
prostorov, njihovo razporeditev, funkcionalno zasnovo, teh- 
nično izvedljivost in dostopnost, mogoče. Kolikor se vsi 
solastniki strinjajo glede spremembe idealnih deležev stavbe 
v etažno lastnino, morajo o tem skleniti pogodbo v pisni 
obliki, v primeru spora pa odloča o zahtevi za spremembo 
idealnih deležev stavbe v etažno lastnino sodišče v nepravd- 
nem postopku. 
14. člen določa, da je promet s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami prost pod z zakonom določenimi pogoji, dosedanje 
oblike prometa s stanovanji in stanovanjskimi hišami pa so 
razširjene tudi na možnost prometa po idealnih deležih, kar je 
posebej opredeljeno v 15. členu. 
Osnutek zakona v členih 17. do 20. podrobno opredeljuje 
predkupno pravico najemnika stanovanja. 
Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko hišo, 
ga mora ponuditi naprodaj najemniku in sicer s priporočenim 
pismom ali z vlogo po sodišču in mu sporočiti ceno ter druge 
prodajne pogoje. Ce najemnik ne izjavi v 60. dneh, teze za 
osnutek so predvidevale s tem v zvezi krajši rok 30 dni, da 
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 
ugodnimi pogoji. 
Ce je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
če izroči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 
jena naprodaj v 60 dneh ponudniku ali položi pri sodišču ves 
znesek, ki ga je treba skladno s ponudbo izplačati v gotovini. 
V 19. členu je opredeljen postopek v primeru kršitve pred- 
kupne pravice najemnika. 
20. člen določa, da se položaj najemnika iz najemnega raz- 
merja, če stanovanja ne kupi kot predkupni upravičenec, 
zaradi tega ne sme poslabšati. 
V 21. členu je povzeto ustavno določilo, po katerem imajo 
lastniki stanovanj pravico do pridobivanja prihodka od oddaje 
stanovanj, pod pogoji, določenimi z zakonom. 
Del razprav o tezah za osnutek zakona je bil obeležen z očit- 
kom, da se ponekod pretirano posega na področja, ki naj bi 
bila prepuščena tržnim zakonitostim. Tozadevne pripombe so 
zadevale tudi predvideno oblikovanje najemnin in obseg 
interventne vloge države na tem področju. 
Konceptualne rešitve s tem v zvezi se v osnutku zakona glede 
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na besedilo tez ne spreminjajo, glede na zakonsko opredeli- 
tev iz 5. lena o različnih najemnih stanovanjih pa je v 77. členu 
opredeljeno, da imajo lastniki službenih in tržnih stanovanj 
pravico do prostega oblikovanja najemnin, razen v primerih, 
posebej opredeljenih v zakonu. 
Ločeno od VIII. poglavja zakona, ki opredeljuje pristojnosti in 
naloge občine in republike na stanovanjskem področju, pa je 
v podpoglavje zakona o pridobivanju prihodka smiselno vpet 
22. člen zakona, ki opredeljuje spodbujevalne ukrepe države 
na ravni republike za gradnjo neprofitnih stanovanj, ki so 
bodo oddajala pod pogoji, ki jih bo za neprofitni sektor 
določal nacionalni program. V tem členu so predvideni raz- 
lični spodbujevalni ukrepi in sicer beneficiranje obrestne 
mere lastniku za najete kredite, nuđenje garancije za najem 
kredita ter davčne olajšave pri izgradnji in oddajanju neprofit- 
nih stanovanj. 
22. člen določa, da so naštetih ugodnosti deležni tudi tisti 
državljani, ki si z graditvijo ali nakupom primernega stanova- 
nja prvič ustrezno rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. 
23. člen zakona določa, da morajo lastniki v večstanovanjski 
hiši pogodbeno urediti medsebojna razmerja v zvezi z uprav- 
ljanjem s stanovanji in stanovanjsko hišo ter vzdrževanjem 
funkcionalnega zemljišča, kar velja tudi za primer skupnega 
upravljanja t več stanovanjskimi hišami. 
V 24. členu je opredeljena vsebina omenjene pogodbe 
o upravljanju, s katero lastniki opredelijo idealne deleže na 
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah vsakega last- 
nika, če niso že predhodno določeni, dogovorijo pa način 
upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav, način delitve in pobiranja stroškov za 
obratovanje, obseg opravil v zvezi z obratovanjem stanovanj- 
ske hiše, kolikor se prepusti najemnikom ter morebitnega 
pooblaščenega zastopnika posameznega lastnika - pravi- 
loma najemnika v tej hiši. 
V pogodbi, ki ima pravni učinek tudi nasproti poznejšim 
pridobiteljem posameznih delov stavbe, se določi tudi poo- 
blaščeno pravno ali fizično osebo (upravnik hiše) in meje 
njenih pooblastil pri sklepanju pravnih poslov. 
V tem členu je še določeno, da je dolžna pooblaščena oseba 
(upravnik hiše) pogodbo o upravljanju registrirati pri pristoj- 
nem občinskem upravnem organu, ki vodi register pogodb, 
najkasneje v 15 dneh po sklenitvi. 
25. člen določa, da lastniki pogodbeno dogovorijo tudi način 
upravljanja s skupnim funkcionalnim zemljiščem, objekti in 
napravami. 
Osnutek zakona ne opredeljuje posebej organiziranosti na- 
jemnikov. 
Predvideva pa se lahko, da bodo odločitve najemnikov glede 
opravil v zvezi z upravljanjem in izvrševanjem hišnega reda, ki 
jih lahko lastniki prepustijo najemnikom, ohranjale že ute- 
čene oblike organiziranosti, še posebej ker zakon omogoča, 
da posamezni lastnik za svojega zastopnika v zvezi z upravlja- 
njem s stanovanji pooblasti najemnika v isti hiši. 
Osnutek zakona v novem V. poglavju uvaja asociacije lastni- 
kov, v katere se povezujejo sedanji in bodoči lastniki najem- 
nih in lastniških stanovanj. 
Varianta predvideva, da se naslov poglavja in besedilo 26. 
člena črtata. Osnutek zakona uvaja tudi stanovanjsko zbor- 
nico Slovenije, ki je po 27. členu zakona samostojno poslovno 
- strokovno združenje, ki je pravna oseba. 
Uvajanje stanovanjske zbornice Slovenije v zakon je bilo 
v dosedanjih razpravah kritično obravnavano, pri čemer se je 
izhajalo iz gotovo preuranjene ocene, da uvajanje stanovanj- 
ske zbornice pomeni nadomestitev dosedanjih stanovanjskih 
skupnosti z nekim nepotrebnim organizmom administrativ- 
nega značaja. V razpravah, ki pa zamisli o stanovanjski zbor- 
nici načeloma niso odklanjale, pa so bila zaznavna opozorila, 
da kaže proučiti naloge zbornice in se odreči vsem nalogam, 
ki se lahko smatrajo za naloge upravne narave. 
Glede na stališča in pripombe iz dosedanje razprave o tezah 
za osnutek zakona, je potrebno poudariti, da uvajanje stano- 
vanjske zbornice kot samostojnega poslovno strokovnega 
združenja zagotavlja stanovanjski dejavnosti ustrezen prostor 
za uveljavljanje zakonskih pravic lastnikov najemnih stano- 
vanj za zagotavljanje njihovega korektnega nastopa na trgu 
stanovanj ter za spodbujanje konkurence med izvajalci stano- 
vanjskih storitev, v širšem smislu je to tudi mesto, ki naj 
zagotavlja razvoj stanovanjske stroke. 

Vsled z osnutkom zakona uveljavljenega vsebinskega ločeva- 
nja stanovanj po namenu oddaje v najem, 28. člen zakona 
določa, da so člani zbornice lastniki, ki oddajajo več kot tri 
stanovanja in njihove asociacije, teze za osnutek so predvide- 
vale članstvo v zbornici za lastnike najemnih stanovanj ne 
glede na število, člani pa so tudi vsi izvajalci stanovanjskih 
storitev. 
V 29. členu zakona je kot naloga zbornice opredeljeno predpi- 
sovanje pogojev glede kvalitete stanovanj, da se lahko odda- 

jajo v najem, spremljanje višine najemnine, pri čemer za 
izračun višine najemnin izdela metodološki pripomoček, 
morebitno posredovanje pri sklepanju najemnih pogodb 
y imenu in za račun lastnikov stanovanj ter posredovanje 
pogodb občinskem upravam za družbene prihodke, zagotav- 
ljanje strokovne pomoči zborničnim članom ter zastopanje 
njihovih interesov pri oblikovanju davčnega sistema in stano- 
vanjske politike, spodbujanje uvajanja novih tehnologij ter 
organiziranje in izvajanje izobraževanja. 
29. člen zakona predvideva še, da zbornica predpiše kodeks 
etike t.j. dobre poslovne običaje članov zbornice, sicer pa 
predpisuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci stano- 
vanjskih storitev, da lahko opravljajo stanovanjske storitve, 
vključno s predpisovanjem pogojev za izbris posameznega 
izvajalca iz članstva v zbornici. 
Zbornica razpolaga z evidenco lastnikov najemnih stanovanj 
ter z evidenco praznih najemnih stanovanj. 
Po 30. členu zakona izvršuje zbornica z zakonom predvidene 
naloge v zvezi z razpolaganjem z evidencami o praznih najem- 
nih stanovanjih, s predpisovanjem pogojev izvajalcem stano- 
vanjskih storitev, s predpisovanjem pogojev za izbris izvajal- 
cev iz članstva v zbornici ter z organiziranjem in izvajanjem 
izobraževanja, kot javno pooblastilo, potrdila, spričevala in 
druge listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih 
pooblastil, pa so javne listine. 
28. člen zakona določa, da z zakonom predvidene naloge 
razpolaganja z evidencami o praznih ajemnih stanovanjih ter 
organizacije in izvajanja izobraževanja izvršuje zbornica kot 
javno pooblastilo, potrdila, spričevala in druge listine, ki jih 
izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, pa so javne 
listine. 
V 31. členu je določeno, da je delo zbornice javno, način 
zagotavljanja javnosti dela pa opredeljuje zbornični statut. 
V členih 32. do 42. zakon opredeljuje organe zbornice, častno 
sodišče, sredstva za delo zbornice ter strokovno službo, pri 
čemer je v 35. členu določeno, da se z zborničnim statutom 
podrobno določi naloge zbornice, pristojnost zborničnih 
organov, sestavo in način njihovega odločanja, pravice in 
obveznosti članov ter njihovih predstavnikov v organih zbor- 
nice, sodelovanje z drugimi zbornicami in državnimi organi, 
javnost dela zbornice, način financiranja, postopek sprejema- 
nja splošnih aktov in naloge strokovne službe. 
Pri upravljanju s stanovanji in s stanovanjskimi hišami je 
potrebno opozoriti, da osnutek zakona v 43. členu uvaja nov 
pojem upravljanja s stanovanji, ki obsega vzdrževanje, pre- 
novo, obratovanje hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skup- 
nega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega 
okolja in storitve v zvezi z upravljanjem. V tem členu zakon 
naštete pojme tudi pojasnuje. 
V 44. členu je določeno, da med storitve v zvezi z upravljanjem 
štejejo predvsem organizacijske, pravne, finančne, admini- 
strativno-tehnične, plansko programerske in podobne stori- 
tve, ki jih zakon poimenuje kot stanovanjske storitve. 
Po 45. členu zakona lahko stanovanjske storitve opravlja 
fizična ali pravna oseba, ki je za stanovanjske storitve registri- 
rana in je član stanovanjske zbornice, kar naj pripomore 
k zagotavljanju strokovnosti pri izvajanju stanovanjskih sto- 
ritev. 
V 46. členu je določeno, da so lastniki stanovanj in stanovanj- 
skih hiš v pravicah in obveznostih glede upravljanja izena- 
čeni, ne glede na to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. 
Glede načina sprejemanja odločitev y zvezi z upravljanjem se 
uporabljajo predpisi s področja lastninskih razmerij, kar 
določa 47. člen zakona. 
Dolžnosti in pravice lastnikov v zvezi z upravljanjem stanovanj 
in stanovanjskih hiš so opredeljene v členih 48. do 52. zakona. 
48. člen določa, da stroški upravljanja, razen obratovanja, ki 
bremeni najemnika, bremenijo lastnika v sorazmerju z ideal- 
nim deležem. Kolikor pa služijo skupni prostori, deli, objekti 
in naprave zgolj posameznim delom stavbe, bremenijo stroški 
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upravljanja lastnika v sorazmerju z njegovim idealnim dele- 
žem glede na skupno vrednost tistega dela stavbe, v katerem 
je to stanovanje. 
Po 49. členu morajo lastniki zagotoviti, da so stanovanja, 
skupni prostori, deli, objekti in naprave v stanovanjskih hišah 
usposobljeni za normalno rabo, upoštevaje predpise, ki ure- 
jajo obvezni minimum vzdrževanja. 49. člen tudi določa, da 
obvezni minimum vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 
Po 50. členu pa v primeru, da lastniki ne zagotovijo usposob- 
ljenosti skupnih delov, objektov in naprav za normalno rabo, 
določi na podlagi stanovanjske inšpekcije izvršitev potrebnih 
del občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve 
in to v breme lastnikov stanovanjske hiše. 
V 51. členu je določeno, da mora lastnik zagotoviti popravila 
v svojem stanovanju na svoje stroške, če je to potrebno, da se 
odvrne škoda, ki se povzroča drugim stanovanjem ali stano- 
vanjski hiši. 
Preurejanje podstrešij v stanovanja ali v druge namene vse 
doslej povzroča številna vprašanja v zvezi z lastništvom, zato 
zakon v 52. členu določa, da je skupne prostore, dele, objekte 
in naprave stanovanjske hiše, na katerih imajo lastniki idealne 
deleže, možno preurediti oz. stavbo nadzidati, če investitor 
sklene ustrezno pogodbo z vsemi lastniki. S pogodbo med 
investitorjem in lastniki se določi tudi vse druge pogoje, ki jih 
mora investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih del. 
Posledica preureditve ali nadzidave je sprememba idealnih 
deležev, opredeljenih v pogodbi o upravljanju iz 23. člena 
zakona, s katero lastniki v večstanovanjski hiši urejajo medse- 
bojna razmerja v zvezi z upravljanjem. 
53. člen zakona določa, da občina predpiše hišni red z odlo- 
kom, izhajajoč pri tem iz zagotovitve pogojev za nemoteno 
uporabo stanovanj, stanovanjskih hiš ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav. 
Osnutek zakona ureja uporabo stanovanj z najemno 
pogodbo. Po pričakovanju so bile tozadevne teze za osnutek 
zakona deležne številnih razprav, marsikdaj tudi zelo kritič- 
nih, saj zakon opušča stanovanjsko pravico na stanovanjih 
v družbeni lastnini. 
Stanovanjska pravica, opredeljena v Ustavi SRS iz leta 1974 
kot pravica njenega imetnika, da pod pogoji, ki jih določa 
zakon, trajno uporablja stanovanje za zadovoljevanje osebnih 
in družinskih potreb, je sicer bila podobna najemu. Pri uve- 
ljavljanju načel trga tudi na stanovanjskem področju, upošte- 
vaje predvideno odpravo družbene lastnine, pa institut stano- 
vanjske pravice ni več združljiv s konceptom stanovanjskega 
zakona in ga vsled tega zakon nadomešča z najemom kot 
obligacijskim razmerjem, pri čemer so v osnutku zakona 
upoštevane številne pripombe na teze za osnutek zakona, ki 
so sicer podprle koncept urejanja uporabe stanovanja s skle- 
nitvijo najemne pogodbe, sočasno pa opozorile na potrebo 
po varstvu vseh dosedanjih imetnikov stanovanjske pravice 
ter zagotovitvi trajnosti najemnega razmerja s podrobno opre- 
delitvijo primerov, kdaj se sme najemna pogodba sklepati za 
določen čas. 
54. člen zakona določa, da lastnik stanovanja odda stanova- 
nje ali del stanovanja v najem drugemu z sklenitvijo najemne 
pogodbe. 
Glede na stališča iz razprave o tezah za osnutek zakona, ki so 
zahtevale opredelitev primerov sklepanja najemnih pogodb 
za določen čas z zakonom, je v tem členu določeno, da se 
najemna pogodba sklepa za nedoločen čas, v 55. členu pa 
zakon na novo opredeljuje sklepanje najemnih pogodb za 
določen čas v treh primerih in sicer če gre za službeno 
stanovanje, če najemno stanovanje oddaja fizična oseba, ki 
ne oddaja več kot treh stanovanj in če je najemno stanovanje 
predvideno za rušenje ali spremembo namembnosti, za kar 
zakon zahteva ustrezna dokazila. 
54. člen zakona tudi določa, da najemnik, ki sam uporablja 
stanovanje, odda posamezni del stanovanja v podnajem 
s sklenitvijo podnajemne pogodbe, ki se sklepa za določen 
čas, pod pogoji, opredeljenimi z zakonom. 
Najemna oz. podnajemna pogodba se sklepa v pisni obliki, 
sicer se šteje za nično. 
V 56. členu je določeno, da za najemnika šteje po zakonu 
oseba, ki sklene najemno pogodbo z lastnikom stanovanja. 
Po 57. členu se oddajo stanovanja s strani lastnika ter upo- 

rabo stanovanja s strani najemnika ureja po določbah zakona 
in najemne pogodbe. 
Varianta k 56. in 57. členu predvideva, da se besedili teh 
členov črtata. 
V zakonu so v členih 58. do 76. podrobno opredeljene 
obvezne sestavine najemne pogodbe, pravice in obveznosti 
lastnika stanovanja, pravice in obveznosti najemnika stanova- 
nja, odpoved najemne pogodbe ter uporaba stanovanja, upo- 
števaje razmejitev pravic in obveznosti lastnika in najemnika 
ter celovito zaščito pravic najemnika pri uporabi stanovanja. 
V 58. členu zakona, ki opredeljuje obvezne sestavine najemne 
pogodbe poleg sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih, 
je še določeno, da mora lastnik v roku 30 dni po sklenitvi 
predložiti najemno pogodbo občinski upravi za družbene 
prihodke in občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
stanovanjske zadeve, ki nepopolno pogodbo zavrne. 
V funkciji celovite zaščite najemnikov je tudi svet za varstvo 
pravic najemnikov, ki ga zakon uvaja v 63. členu. 
Svet za varstvo pravic najemnikov se ustanovi pri skupščini 
občine, sestavljajo ga predstavniki najemnikov, spremlja pa 
uresničevanje obveznosti lastnikov in predlaga ustrezne 
ukrepe skupščini občine. 
V razpravah so bile prisotne tudi ocene o nepotrebnosti tega 
organa, vendar predstavlja enega od potrebnih mehanizmov 
v funkciji celovite zaščite najemnikov, zato je potrebno razmi- 
sliti predvsem o utrjevanju njegove vloge in morebitni 
podrobnejši opredelitvi nalog sveta že v samem zakonu, za 
kar se je posebej zavzel tudi skupščinski odbor za varstvo 
potrošnikov. 
V zvezi z odpovedjo najemne pogodbe je v 64. členu dolo- 
čeno, da najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne 
da bi navajal razlog odpovedi , z 90 dnevnim odpovednim 
rokom, lastnik pa po 65. členu zakona lahko s tožbo odpove 
najemno pogodbo le iz krivdnih razlogov na strani najemnika, 
ki jih zakon v tem členu taksativno našteva. 
Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki prvič krši najemno 
pogodbo.Pisni opomin mora vsebovati kršitev in način 
odprave odpovednega razloga, z rokom za odpravo odpoved- 
nega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni. 
Možnost, da lastnik odpove brez krivdnih razlogov na strani 
najemnika najemno razmerje z odpovednim rokom treh let, je 
bila v tezah za osnutek zakona predvidena z namenom spro- 
stitve skritega suficita stanovanj, ki ostajajo prazna zaradi 
prepričanja lastnikov, da jih ni mogoče izprazniti brez dolgo- 
trajnih sodnih postopkov. Pri tem pa držijo tudi opozorila iz 
dosedanjih razprav, da bi s tem bilo omogočeno v posamez- 
nih primerih šikaniranje najemnikov, predvsem pa njihova 
negotovost glede nemotene uporabe najetega stanovanja, 
kolikor bi bila možnost odpovedi iz nekrivdnih razlogov pos- 
plošena na vsa najemna razmerja. 
Glede na navedeno je opuščena možnost odpovedi iz nekrivd- 
nih razlogov in nadomeščena z možnostjo sklepanja pogodb 
za določen čas. To možnost ima lastnik, ki je fizična oseba in 
ne oddaja več kot treh stanovanj. 
V osnutku je nov 66. člen, po katerem lahko odpove najemno 
pogodbo občina, če najemnik socialnega stanovanja izgubi 
status socialnega upravičenca, vendar samo v primeru, če 
občina zagotovi najem primernega neprofitnega stanovanja 
na svojem območju. 
Definicija primernega stanovanja je podana v novem 67. 
členu, ki določa, da je primerno stanovanje tisto stanovanja, 
ki ima poleg kuhinje in sanitarnih prostorov toliko spalnega 
prostora, da zadošča potrebam najemnika in članov njegove 
ožje družine, če živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Osnu- 
tek zakona v tem členu, vključno z variantnim dodatkom 
določa, za koliko oseb je namenjen posamezni bivalni prostor 
v stanovanju. 
V 68. členu je določeno, da če najemnik stanovanja umre ali 
stanovanje preneha uporabljati zaradi razveze zakonske 
zveze, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo 
z enim od članov ožje družine najemnika, ki so bili navedeni 
v najemni pogodbi. 
Pomebna je določba drugega odstavka 68. člena, ki določa, 
da mora po smrti najemnika, ki je živel v stanovanju SPIZ-a, 
lastnik dolžan skleniti najemno pogodbo le z zakoncem umr- 
lega oz. osebo, s katero je umrli živel v dalj časa trajajoči 
izvenzakonski skupnosti. 
Po 69. členu zakona se najemna pogodba v primeru spora 
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odpoveduje s tožbo pri rednem sodišču, pri čemer se spori 
štejejo za nujne. Rok za izselitev, ki ga določi sodišče, ne sme 
biti krajši kot 60 dni in ne daljši od 90 dni. 
V 77. členu zakona je določeno, da stanovanjsko najemnino 
lastniki službenih in tržnih stanovanj oblikujejo prosto. To 
velja tudi za občine, če razpolagajo s skladom tržnih stano- 
vanj. 
Osnutek zakona v 78. členu prepušča oblikovanje politike 
najemnin za socialna stanovanja republiki. 
Variantni dodatek k temu členu predvideva, da lahko občina 
skladno s politiko najemnin samostojno določa višino najem- 
nine. Za določanje najemnin za neprofitna stanovanja pa bo 
pristojni republiški upravni organ predpisal posebno metodo- 
logijo s podzakonskim predpisom. 
V primeru monopolističnega ravnanja lastnikov in vsled tega 
motenj v stanovanjski preskrbi, lahko po 79. členu občina 
z odlokom začasno za dobo največ šest mesecev predpiše 
najvišjo stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 
Z monopolistično ravnanje šteje po 79. členu zakona pred- 
vsem sporazumevanje o višini najemnine ali zaračunavanje 
oderuških najemnin. 
Kot oderuška najemnina šteje po 80. členu zakona najemnina, 
ki za več kot 50 % presega povprečno najemnino v občini za 
podobno oz. enako kategorijo in lokacijo stanovanj. 
81. člen zakona določa, da ima najemnik pravico zahtevati 
preveritev ustreznosti višine najemnine pri občinskem uprav- 
nem organu, pristojnem za stanovanjske zadeve. 
V 82. členu je določeno, da se vse zakonske določbe glede 
stanovanjskega najemnega razmerja smiselno uporabljajo 
tudi za podnajemna razmerja. 
Pomoč državljanom pri pridobitvi oz. pri uporabi stanovanj 
ureja zakon v členih 83. do 85. 
Upravičenost do pomoči opredeljuje zakon v 83. členu, kjer je 
določeno, da so državljani, katerih skupni prihodek na člana 
družine ne presega zajamčenega osebnega dohodka, upravi- 
čeni v okviru celovite pomoči družini do pomoči pri pridobitvi 
stanovanja v najem ali uporabi stanovanja. 
Po 84. členu šteje kot pomoč pri pridobitvi stanovanja dodeli- 
tev socialnega stanovanja v najem, kot pomoč pri uporabi 
stanovanja pa pomoč pri plačevanju najemnine. 
V 84. členu so taksativno našteti splošni pogoji, ki jih morajo 
izpoljnjevati državljani, da so upravičeni do pridobitve social- 
nega stanovanja v najem ter do pomoči pri uporabi najetega 
stanovanja. 
V 85. členu pa so navedeni kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati 
upravičenci do pomoči pri pridobitvi oz. pri uporabi stanova- 
nja in sicer stanovanjske razmere, število ožjih družinskih 
članov, skupni prihodek na člana družine, premoženjsko sta- 
nje, socialnozdravstvene razmere ter višina najemnine. 
85. člen zakona tudi določa, da podrobnejše pogoje in merila 
ter postopek za pridobitev socialnega stanovanja v najem oz. 
pomoč pri plačevanju najemnine, predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za socialne zadeve, v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za stanovanjske zadeve, v pod- 
zakonskem aktu. 
Po 85. členu zakona izdaja odločbe o dodelitvi socialnega 
stanovanja v najem občinski upravni organ, pristojen za sta- 
novanjske zadeve. 
Zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine in republike 
na stanovanjskem področju v členih 86. do 94. 
V 86. členu zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine, 
izhajajoč pri tem iz njenih funkcij pri izvajanju občinskega 
stanovanjskega programa, financiranju gradnje znotraj 
sistema javnih financ, socialnih funkcij ter zaščite najemni- 
kov, kakor tudi normativne funkcije in vodenja registra stano- 
vanj ter skrbi za stanovanjski informacijski sistem. 
Po 87. členu zakona zajema občinski stanovanjski program 
ukrepe občine in potrebno materialno podlago za izgradnjo 
socialnega sklada in sklada za intervencije na stanovanjskem 
trgu, ukrepe občine, ki sicer spodbujajo ostalo gradnjo in 
prenovo v občini, specifične stanovanjske programe v občini, 
ukrepe v zvezi z zagotavljanjem in uvajanjem pomoči pri 
pridobitvi oz. uporabi stanovanj, kakor tudi način udeležbe pri 
delovanju neprofitnih stanovanjskih asociacij. Varianti doda- 
tek k 87. členu predvideva, da se besedili pod drugo in tretjo 
alineo, ki zadevata ukrepe občine za vzpodbujanje gradnje in 
prenove v občini ter način stimulacije razreševanja stanovanj- 
skih vprašanj črtata. 
88. člen določa, da občina lahko v okviru proračuna oblikuje 

sklad za financiranje stanovanjskega programa in stimulira- 
nje gradnje in prenove stanovanj v občini. V tem skladu se 
bodo poleg proračunskih sredstev za stanovanjske namene 
zbirala sredstva od prodaje občinskih stanovanj, anuitete od 
kreditov, danih iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti ter 
neporabljena sredstva najemnin. 
Za upravljanje z lastnimi stanovanji in skladom lahko občina 
v okviru za stanovanjska vprašanja pristojnega upravnega 
organa oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potreb- 
nih storitev s tem v zvezi. 
V 89. členu je določeno, da naloge, ki jih ima občina po 
zakonu, izvaja pristojni upravni organ. 
Varianta k 89. členu predvideva, da se besedilo tega člena 
črta. 
90. člen določa pristojnosti in naloge republike na stanovanj- 
skem področju. Poleg določanja stanovanjske politike v raz- 
vojnem in prostorskem načrtu republike, je ena od osrednjih 
nalog določanje nacionalnega stanovanjskega programa ter 
zagotavljanja sredstev za njegovo izvedbo, republika skrbi 
tudi za razvojno raziskovalno dejavnost, vodi zbirni register 
stanovanj in izvaja celovit inforacijski sistem na stanovanj- 
skem področju in skrbi za njegov razvoj, določa pa tudi 
predhodni preizkus predlaganih novih rešitev ter pogoje za 
pridobitev statusa neprofitne stanovanjske asociacije. 
V 91. členu je določeno, da mora biti nacionalni stanovanjski 
program v skladu s socialnim in razvojnim programom repu- 
blike. 
Po 92. členu zakona je nacionalni stanovanjski program 
dejansko zbir najpomembnejših ukrepov, ki naj uveljavijo 
celovito stanovanjsko reformo in model stanovanjske pre- 
skrbe in izgradnje v Republiki Sloveniji. 
Z nacionalnim stanovanjskim programom se opredeljuje glo- 
balne opredelitve razvoja stanovanjske dejavnosti, izhajajoč 
pri tem iz potrebe po ustvarjanju pogojev za uvedbo tržnih 
odnosov tudi na stanovanjskem področju, vendar ob sočasno 
poudarjeni vlogi neprofitnega sektorja ter ustreznih socialnih 
korektivih, z namenom udejanjanja načela, da vsakdo sam 
razrešuje svoje stanovanjsko vprašanje ob selektivni pomoči 
države. 
V 93. členu je določeno, da Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odloča o priznanju statusa neprofitnih stanovanj- 
skih asociacij, kontrolira njihovo delo ter skladno z nacional- 
nim programom določa vrsto za te namene predvidenih 
olajšav. 
94. člen zakona opredeljuje kot ukrepe za realizacijo naci- 
onalnega stanovanjskega programa predvsem spodbujanje 
graditve stanovanj različnih kategorij po namenu najema, 
usmerjenje socialne politike na stanovanjskem področju, sofi- 
nanciranje specifičnih bivalnih potreb določenih skupin pre- 
bivalstva ter stimuliranje skladnejšega regionalnega razvoja, 
poselitvene in demografske politike, slednje se po variantnem 
dodatku črta. 
Osnutek zakona uvaja na novo inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi 
prek organov republiške stanovanjske inšpekcije in jo opre- 
deljuje v členih 95. do 101. 
Inšpekcijski organ nadzoruje, če so stanovanja, skupni pro- 
stori, deli, objekti in naprave usposobljeni za normalno rabo, 
če lastniki stanovanj zagotovijo opravila, ki so potrebna da se 
odvrne škoda na posamezni del stanovanjske hiše drugega 
lastnika ali na skupne prostore, dele, objekte in naprave 
v stanovanjski hiši, če najemniki stanovanj opravljajo v stano- 
vanju dovoljeno dejavnost v nasprotju z dovoljenjem uprav- 
nega organa aH brez soglasja lastnika in če zaradi dogovarja- 
nja o višini najemnine prihaja do motenj v stanovanjski pre- 
skrbi. 
Osnutek zakona določa ukrepanje inšpekcijskega organa 
v vseh navedenih primerih. 
100. člen zakona določa, da inšpekcijski organ poroča o odre- 
jenih ukrepih Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
enkrat na leto. 
Po 101. členu zakona je za republiškega inšpektorja lahko 
imenovana oseba, ki ima visokošolsko izobrazbo arhitekturne 
ali gradbene smeri. 
Na področju privatizacije stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
stanovanjskih podjetij osnutek zakona v 102. členu določa, da 
republika in občine postanejo z dnem uveljavitve zakona 
lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, na katerih so imele 
pravico uporabe delovne skupnosti državnih organov in orga- 
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nov družbene skupnosti, kakor tudi stanovanj, namenjenih 
nosilcem družbenih funkcij. 
V 103. členu je opredeljeno, da pravne osebe, ki imajo pravico 
uporabe na stanovanjih in stanovanjskih hišah, postanejo 
z dnem uveljavitve zakona lastniki teh stanovanj. 
Po 104. členu je predvideno, da občina postane lastnik stano- 
vanjskega sklada, pridobljenega s sredstvi solidarnosti v sta- 
novanjskem gospodarstvu ter stanovanjskega sklada sploš- 
nega ljudskega premoženja. Osnutek zakona v 105. členu tudi 
določa, da Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v Republiki Slovenije postane lastnik stanovanj, zgrajenih 
namensko za upokojence in stanovanj, zgrajenih s sredstvi 
ZZB NOV. 
V razpravah o tezah za osnutek zakona so bile določbe 
o privatizaciji stanovanj deležne izjemne pozornosti, dolo- 
čena stališča iz razprave pa so upoštevana v osnutku zakona. 
Vsekakor je potrebno vztrajati na stališču, da se pogoji za 
prodajo stanovanj na zahtevo imetnika stanovanjske pravice 
predpišejo že v samem zakonu, obenem pa je potrebno zavr- 
niti stališča, zaznavna v kar številnih razpravah, da so imetniki 
stanovanjske pravice skozi svoje plačevanje stanovanjskih 
prispevkov dosedanja družbena stanovanja, ki jih zakon last- 
nini, že odplačali. Narava stanovanjskega prispevka je imela 
v celotnem obdobju zadnjih desetletij po vsebini značaj javnih 
financ, prizadel pa je predvsem tiste občane, ki so stanovanj- 
ski prispevek vseskozi plačevali, ne da bi v tem obdobju 
razrešili svoje stanovanjsko vprašanje s pridobitvijo družbe- 
nega stanovanja oz. kredita za nakup stanovanja v etažni 
lastnini oz. za gradnjo hiše. 
Osnutek zakona v 106. členu določa, da se za določanje 
pripadajočih idealnih deležev uporablja 12. člen zakona. Os- 
nutek zakona v zvezi s privatizacijo sledi splošnim načelom 
privatizacije, kijih uveljavljamo v državi, po 107. členu zakona 
je predvideno, da so lastniki dolžni stanovanja prodati na 
zahtevo imetniku stanovanjske pravice, z njegovo pisno privo- 
litvijo pa tudi drugemu uporabniku. 
107. člen zakona določa, da ima imetnik stanovanjske pravice 
oz. uporabnik pri nakupu pravico do popusta v višini 30% od 
vrednosti stanovanja zmanjšano za njegov lastninski delež 
(lastna udeležba), preostalo kupnino pa mora poravnati tako, 
da najmanj 15% kupnine poravna v roku 60 dni po sklenitvi 
pogodbe, preostanek pa v roku 20 let, pri čemer mora anu- 
iteta ohranjati realno vrednost. 
Teze za osnutek zakona so predvidele krajši rok za obročno 
odplačilo, to je 10 let, razprave s tem v zvezi pa so bile 
takorekoč poenotene v stališču, da je potrebno višino obvez- 
nega pologa zmanjšati ter rok odplačila podaljšati, kar je 
v osnutku zakona upoštevano. 107. člen osnutka zakona še 
določa, da se za določitev vrednosti stanovanj uporablja kori- 
girana revalorizirana vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš, 
ki jo določi republiški upravni organ, pristojen za stanovanj- 
ske zadeve, razen v primerih ko cenitev zahteva bivši imetnik 
stanovanjske pravice. 
Skladno s številnimi stališči iz razprav o tezah za osnutek 
zakona 108. člen zakona določa, da lastnik, ki je kupil stano- 
vanje na način, opredeljen v 107. členu, t.j. s 30% popustom in 
na obroke, stanovanja ne sme odtujiti pred dokončnim popla- 
čilom kupnine. 
Po 109. členu je predvideno, da imetnik stanovanjske pravice 
oz. uporabnik lahko uveljavlja pravico do nakupa stanovanja 
po pogojih iz 107. člena v roku dveh let po uveljavitvi zakona. 
Osnutek zakona v 110. členu izrecno določa, da se ne sme 
odprodati stanovanj in stanovanjskih hiš splošnega ljudskega 
premoženja, ki so bila lastnikom odvzeta z nacionalizacijo ali 
zaplembo in sicer do sprejema posebnih predpisov s tem 
v zvezi. 
Zakon v tem delu sicer prepoveduje občini odprodajo stano- 
vanj, ki so bila odvzeta lastnikom z nacionalizacijo ali 
zaplembo, do sprejema posebnih predpisov, vendar v 111. 
členu zagotavlja enakopraven položaj imetnikov stanovanjske 
pravice, ki stanujejo v takih stanovanjih, tako pri sklepanju 
najemnih pogodb, kakor tudi pri nakupu stanovanja. Določa 
namreč, da ima po sprejemu posebnega predpisa imetnik 
stanovanjske pravice oz. najemnik pravico zahtevati od last- 
nika, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi posebnega 
predpisa, da mu stanovanje pod pogoji, ki so določeni v tem 
poglavju zakona, proda. Če se lastnik z načinom prodaje 
strinja mu mora zavezanec za vrnitev stanovanja (občina) 
izplačati nadomestilo za popust, ki ga predvideva 107. člen 

zakona. Če stanovanja lastnik noče prodati, ima imetnik sta- 
novanjske pravice oz. najemnik pravico kupiti drugo stanova- 
nje. V tem primeru mu je dolžna občina izplačati nadomestilo 
za popust, ki bi ga imel, če bi lastnik pristal na prodajo. 
Na posebno zahtevo Zveze društev upokojencev Slovenije, 
izraženo decembra 1990 na javni tribuni v Cankarjevem 
domu, predlagatelj v 112. členu izloča iz odprodaje družbenih 
stanovanj stanovanja, katerih lastnik je SPIZ v RS in SPIZ-u 
prepušča, da s splošnim aktom določi poseben režim prodaje 
svojih stanovanj. 
V 113. členu zakona je predvideno, da se stanovanjska 
podjetja privatizirajo skladno z zakonom o privatizaciji podje- 
tij. To načelo je z varinatnim dodatkom omejeno na stanovanj- 
ska podjetja, kolikor niso ustanovljena kot javna podjetja. Ce 
pa so ustanovljena kot javna podjetja je njihov lastnik ustano- 
vitelj. 
Osnutek zakona predpisuje sankcije v primeru neizpolnjeva- 
nja ali kršitev posameznih določb zakona v členih 114. do 119 
120. člen zakona določa, da stanovanjska pravica preneha 
z dnem sklenitve najemne pogodbe 
V 121. členu je določen trimesečni rok po uveljavitvi zakona 
za sprejem vseh potrebnih podzakonskih aktov, ki jih predpi- 
suje republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske za- 
deve. 
Trimesečni rok predvideva osnutek zakona v 122. členu tudi 
za sprejem odlokov, ki so jih dolžne sprejeti občine. V tem 
roku so občine dolžne zagotoviti lastnikom stanovanj sez- 
name njihovih stanovanj in njihovo revalorizirano vrednost ter 
podatke o imetnikih stanovanjske pravice oz. imetnikih do 
pravice do uporabe stanovanj v zasebni lasti. 
123. člen določa, da če je v stanovanjski hiši več lastnikov, so 
ti dolžni v roku 30 dni po uveljavitvi zakona pričeti s postop- 
kom sklepanja pogodb, s katerimi uredijo medsebojna raz- 
merja v zvezi z upravljanjem s stanovanji in stanovanjsko hišo. 
Do sklenitve pogodb o upravljanju pa opravlja naloge iz 
zakona skupnost stanovalcev oz. pooblaščena organizacija. 
Po 124. členu so skupnosti stanovalcev oz. pooblaščene orga- 
nizacije, ki opravljajo strokovne naloge pri gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami, dolžne v roku šest mesecev po 
uveljavitvi zakona prenesti na lastnike sredstva, pravice in 
obveznosti, kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter vse drugo 
premoženje po stanju ... 
Pogodbe, ki so jih sklenile skupnosti stanovalcev oz. pooblaš- 
čene organizacije, prenehajo veljati z dnem sklenitve 
pogodbe o uporavtjanju. 
125. člen zakona določa, da lastniki sklenejo najemno 
pogodbo z občani, ki so bili imetniki stanovanjske pravice do 
dneva uveljavitve zakona, najkasneje v treh mesecih po uve- 
ljavitvi zakona. Lastniki stanovanj so dolžni z dosedanjimi 
imetniki stanovanjske pravice najemno pogodbo skleniti za 
nedoločen čas. 
Kolikor imetnik stanovanjske pravice umre pred sklenitvijo 
najemne pogodbe, se pravica sklenitve najemne pogodbe oz. 
nakupa stanovanja, prenese na osebo, ki jo izmed sebe dolo- 
čijo člani njegove ožje družine, ki so z njim najmanj dve leti 
pred smrtjo živeli v skupnem gospodinjstvu. Ta pravica se za 
stanovanja, katerih lastnik je SPIZ v RS, prenaša skladno 
z drugim odstavkom 68. člena zakona, velja torej le za 
zakonca umrlega oz. osebo, s katero je umrli živel v dalj časa 
trajajoči izvenzakonski skupnosti. 
V osnutek zakona sta na novo vgrajena člena 126 in 127, ki 
opredeljujeta situacije, v katerih lastnik ni dolžan skleniti 
najemne oz. kupoprodajne pogodbe. 
126. člen predvideva, da lastnik ni dolžan skleniti najemne oz. 
kupoprodajne pogodbe, če so imetnik stanovanjske pravice 
in člani njegove ožje družine prenehali uporabljati stanovanje 
in brez presledka več kot šest mesecev niso stanovali v njem, 
če je stanovanje v celoti oddano podstanovalcem, če stanova- 
nje uporablja samo oseba, ki ni član ožje družine imetnika 
stanovanjske pravice ali če ima imetnik stanovanjske pravice 
oz. njegov zakonec ali oseba, s katero imetnik stanovanjske 
pravice živi v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti 
v lasti družinsko hišo ali stanovanje ustreznega standarda na 
območju iste občine ali mesta. V primeru spora odloča 
o upravičenosti zavrnitve sklenitve najemne oz. kupoprodajne 
pogodbe sodišče v nepravdnem postopku. 
127. člen določa, da lastnik ni dolžan skleniti najemne 
pogodbe, če ima imetnik stanovanjske pravice nadstan- 
dardno stanovanje, to je stanovanje, ki je za več kot eno sobo 
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večje od števila družinskih članov ožje družine imetnika sta- 
novanjske pravice. Kolikor lastnik ne sklene najemne 
pogodbe, je dolžan priskrbeti imetniku stanovanjske pravice 
drugo stanovanje. Varianta k 127. členu predvideva, da se ta 
člen črta. 
128. člen določa, da za vsa stanovanja, na katerih je bila do 
uveljavitve zakona dodeljena stanovanjska pravica, najem- 
nino do konca leta 1992 določa republiški upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve. Iz državne regulative so 
izločena le stanovanja in stanovanjske hiše v zasebni lasti, na 
katerih je dodeljena pravica do uporabe ter stanovanja in 
stanovanjske hiše v družbeni lastnini po izselitvi imetnika 
stanovanjske pravice. 
V 129. členu je določeno, da v roku dveh let po uveljavitvi 
zakona občani lahko zahtevajo vračilo lastne udeležbe ali pa 
priznanje idealnega deleža na stanovanju. To pravico imajo 
tudi tisti občani, ki so sicer dobili vrnjeno lastno udeležbo, pa 
je bila realna vrednost vračila zmanjšana za več kot polovico. 
Pravica se v primeru smrti upravičenca prenese na njegove 
dediče. 
V 130. členu je predvideno, da se sostanovalska razmerja, ki 
so obstajala na dan uveljavitve zakona, dokončno odpravijo 
v roku največ enega leta od uveljavitve zakona, pri čemer je 
enemu od sostanovalcev primerno stanovanje dolžan zagoto- 
viti tisti, ki je sostanovalsko razmerje ustanovil. 
Po 131. členu ima lastnik družinske stanovanjske hiše ali 
stanovanja, kot posameznega dela stavbe, ki ga zaseda imet- 
nik pravice do uporabe v takem stanovanju, pravico do vseli- 
tve in proste razpolage z lastnim stanovanjem in sicer brez 
obveznosti do nadomestitve zasedenega stanovanja z drugim 

primernim stanovanjem. Za realizacijo te določbe predvidev 
zakon rok enega teta, primerno stanovanje pa je imetnik 
pravice do uporabe dolžan zagotoviti tisti, ki mu je pravico d 
uporabe dodelil oz. njegov pravni naslednik, razen če s 
z lastnikom ne sporazume kako drugače. 
V osnutku zakona je k temu členu dodana določba, ki predv 
deva, da v primeru, da obstajajo okoliščine iz 127. <čten 
zakona zavzancu ni treba priskrbeti drugega primernega ste 
novanja. 
133. člen zakona določa, da so uporabniki hišniških stani 
vanj, ki ob uveljavitvi zakona ne opravljajo hišniških funkc, 
dolžni v roku enega leta po uveljavitvi zakona izprazniti hišn 
ško stanovanje, ne da bi jim pripadali kakršnikoli prostor 
razen v primeru, če pride z lastniki hiše do drugačneg 
dogovora. 
če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zarad 
upokojitve, pa mu mora najem primernega stanovanja priskr 
beti občina. 
133. člen določa, da se spori sproženi pred uveljavitviji 
zakona, nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred uveljavi 
tvijo zakona. 
134. člen osnutka zakona določa, da z dnem uveljavitve stano 
vanjskega zakona prenehajo veljati zakon o stanovanjsken 
gospodarstvu, zakon o stanovanjskih razmerjih, zakor 
o pogojih za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v druž 
beni lastnini ter določbe od 1.—25. člena zakona o pravicat 
na delih stavb. Z dnem uveljavitve stanovanjskega zakona 
prenehajo veljati tudi vsi podzakonski predpisi, sprejeti ne 
njihovi podlagi, razen tistih, ki so v tem členu posebej našteti. 
V 135. členu je določeno, da zakon začne veljati osmi dan pc 
objavi v Uradnem listu RS. 
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Predlog za izdajo zakona o GOZDOVIH z osnutkom zakona - ESA 288 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 58. seji 
dne 7. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH Z OSNUTKOM ZA- 
KONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je treba čimprej 
urediti novo organiziranost, financiranje in strokovno delo 

v gozdarstvu, saj se zaradi množičnega neizvajanja določb 
veljavnega zakona o gozdovih dela velika škoda v njih. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Jože FALKNER, svetovalec Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, svetovalka Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih z osnutkom zakona bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo. 

POVZETEK: 
Na podlagi ustavnih določb in po proučitvi stanja na 
področju, ki ga ureja zakon o gozdovih, je treba pripraviti 
spremembe in dopolnitve tega zakona. 

Zakon o gozdovih /Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/ 
89/ nima dolgega obdobja veljavnosti, vendar so neka- 
tere njegove določbe preživete in ne omogočajo več 
ustreznega gospodarjenja in zbiranja sredstev za 
gozdno biološko reprodukcijo. Določbe, ki urejajo stro- 
kovna vprašanja, so še vedno aktualne, preživete so 
predvsem določbe, ki onemogočajo lastniku gozda 
gospodarjenje z njegovim gozdom in ki urejajo organizi- 
ranost gozdarstva in zagotavljanje sredstev za dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona je predlaga- 
telj proučil zvezno zakonodajo Republike Avstrije, ter 
zvezni zakon o gozdovih Zvezne republike Nemčije ter 
dežele Nordheim—VVestfalen, Švice in Kantona Luzern 
ter Republike Hrvatske.Rešitve, ki so predvidene v spre- 
membah in dopolnitvah zakona, sopodobne rešitvam, ki 
jih vsebuje proučena gozdarska zakonodaja zahodne 
Evrope. Ni pa se delo vseh tujih rešitev enostavno prev- 
zeti, ker je treba pri oblikovanju zakonskih rešitev upo- 
števati dejansko stanje in možnosti ter posebnosti v raz- 
voju. 
Strokovno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je med 
najbolj razvitimi in intenzivnimi v Evropi,kar je bilo potr- 
jeno tudi na kongresu IUFRO v Ljubljani v septembru 
I986. To dokazuje tudi uspešnost uresničevanja usmeri- 
tev, ki so postavljene v gozdnogospodarskih načrtih. 
Med njimi je tudi usklajevanje lesnih zalog v zasebnih 
gozdovih z zmogljivostmi rastišča; lesne zaloge so se 
v obdobju 1971 do 1991 povečale iz 150 m3/ha na 179 m3/ 
ha. 
Pri pripravi strokovnih podlag za ta zakon so sodelovali 
strokovnjaki Biotehniške fakultete, VTOZD za gozdar- 
stvo, Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. Nekatere rešitve so bile usklajevane s stro- 
kovnjaki s pravnega področja. 

Predlagatelj je pripravil le najnujnejše spremembe in 
dopolnitve zakona o gozdovih. Po sprejemu nove ustave 
Republike Slovenije in sistemske zakonodaje na 
področju planiranja, lastnine, urejanja prostora in var- 
stva okolja pa bo treba pripraviti nov zakon o gozdovih, 

v katerem bodo rešena tudi druga vprašanja. Rešitve, 
predvidene v spremembah in dopolnitvah zakona, bodo 
v novem zakonu v glavnem lahko povzete. 
S spremembami in dopolnitvami zakona se lastniku 
gozda vrača njegova pravica do gospodarjenja v njego- 
vih gozdovih. Ta pravica je omejena zato, ker je gozd 
dobrina splošnega pomena. Zaradi splošno koritnih 
funkcij gozdov je treba zagotoviti njihovo trajnost. Last- 
ninska pravica na gozdovih je omejena predvsem s stro- 
kovnim usmerjanjem in nadzorom, ki ju opravlja republi- 
ški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. V ta namen 
se bo v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano z zakonom o državni upravi organizirala 
Republiška uprava za gozdove. Republiška uprava za 
gozdove bo imela 14 območnih izpostav, na vsakem 
gozdnogospodarskem območju eno. Vsaka izpostava bi 
imela enote, v povprečju po šest, v katerih bi bilo združe- 
nih povprečno po pet revirjev. Povprečna velikost revirja 
bi bila 2.300 ha, povprečna velikost enote pa 12.000 ha. 
V republiški upravi za gozdove bi bilo zaposlenih skupno 
892 delavcev, od tega 5 je že sistemiziranih delavcev 
RSKGP in 887 delavcev, ki bi jih na podlagi razpisa 
pridobili iz sedanjih gozdnogospodarskih organizacij, ki 
se jim s tem zakonom jemljejo vsa javna pooblastila. 
Zahtevana izobrazba bi bila 270 diplomiranih inženirjev 
gozdarstva in 501 gozdarski inženir oziroma tehnik. 
Poleg gozdarskih strokovnjakov pa bi Republiška uprava 
za gozdove zaposlovala še 13 dipl. geometrov, 17 
dipl.ing. računalništva, 1 dipl.ekonomista, 1 dipl.pravnika 
in 89 administrativnih delavcev, predvsem za operater- 
sko delo na računalnikih. Z uveljavitvijo zakona bodo 
postali gozdovi v družbeni lastnini, razen gozdov, ki so 
jih kupili združeni kmetje v zadrugi oziroma TOK,lastnina 
Republike Slovenije. Lastnina Republike Slovenije bodo 
postali tudi oprema in poslovni prostori gozdnogospo- 
darskih organizacij in Inštituta za gozdno in lesno gospo- 
darstvo, namenjeni za delo Republiške uprave za goz- 
dove. Te prostore in opremo bo na podlagi sporazuma, 
sklenjenega med Izvršnim svetom Skupščine Republike 
Slovenije in gozdnogospodarskimi organizacijami ter 
Inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo, Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije z odločbo dodelil Repu- 
bliški upravi za gozdove. 
Drugi delavci gozdnogospodarskih organizacij, ki jih bo 
še približno 4.500, in drugi prostori,oprema ter drugo 
premoženje gozdnogospodarskih organizacij in Inštituta 
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bi ostali v gozdnogospodarskih organizacijah oziroma 
Inštitutu. Tehnološke presežke delavcev, ki jih po oceni 
1.500, bodo morale reševati gozdnogospodarske organi- 
zacije, medtem ko naj bi v proračunu Republike Slove- 
nije zagotovili sredstva za nadomestila delavcev, ki 
bodo sistemski presežek /870 delavcev/. Gozdnogospo- 
darske organizacije bi imele do 31.12.1993 prednostno 
pravico za dela v državnih gozdovih, plačilo teh del pa bi 
bilo izvršeno na podlagi standardov in normativov, ki bi 
jih določil republiški upravni organ, pristojen za gozdar- 
stvo. Gozdnogospodarske organizacije bi se lahko takoj 
po uveljavitvi zakona preoblikovale v podjetja. Na pod- 
lagi posebnih predpisov, ki bodo urejali privatizacijo 
gozdarskih podjetij, pa se bodo ta podjetja tudi olastni- 
nila. 
S spremembami in dopolnitvami zakona bo razširjen 
krog zavezancev za plačilo sredstev za izvajanje vseh 
del, ki zagotavljajo trajnost gozdov in njihovih funkcij, ter 
za financiranje javne službe. Poleg davkov, ki bodo dolo- 
čeni v posebnih predpisih, se s spremembami zakona 
uvajajo tudi pristojbine za nabiranje živali, plodov, gob in 
zdravilnih rastlin, povračilo za uporabo lovišča, povra- 
čilo za čezmerno uporabo gozdnih cest ter prihodki od 
gospodarjenja z državnimi gozdovi. 
Zaradi prehoda na obdavčevanje po katastrskem 
dohodku gozdnih površin se s spremembami in dopolni- 
tvami zakona občinskim geodetskim upravam nalaga 
dolžnost, da uskladijo zemljiški kataster z dejanskim 
stanjem in razvrstijo gozdove v vrednostne razrede. 
Zakon bo imel precejšne finančne posledice. Doslej so 
se sredstva za izvajanje dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena v gozdarstvu zagotavljala v ceni lesa , in 
sicer v višini najmanj 13 % prodajne vrednosti. Sredstva 
so zagotavljali lastniki in uporabniki gozdov. Sredstva so 
bila na posebnih računih gozdnogospodarskih organiza- 
cij, sredstva za republiški program pa pri Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Nobena od teh sredstev niso bila vodena kot prihodek 
proračuna. Z drugačnim zajemanjem sredstev za dejav- 
nosti, ki zagotavljajo ohranitev gozdov in njihovih funk- 
cij, to je z uvedbo dohodnine tudi od katastrskega 
dohodka gozdnih površin, davka na promet z lesom, 
pristojbin po tem zakonu in prihodka iz državnih gozdov, 
bodo ta sredstva postala proračunski vir, po drugi strani 
pa je treba v republiškem proračunu tudi v odhodkov- 
nem delu zagotoviti potreben obseg sredstev za »javno 
službo«, vlaganja v državne gozdove, vlaganja 
v zasebne gozdove, znanstvenoraziskovalno delo ter 

tudi za sofinanciranje presežkov delavcev v gozdnogo- 
spodarskih organizacijah, ki bodo nastali zaradi tega 
zakona in zakona o denacionalizaciji. ' 
Glede na predvideno denacionalizacijo smo pripravili 
pregled proračunskih prihodkov in odhodkov iz gozdov ( 
v dveh inačicah. Prva inačica je po stanju državnih goz- 
dov danes, v drugi inačici pa je upoštevano vračanje 
141.000 ha gozdov prejšnjim lastnikom /to je površina 
gozdov, ki je bila zajeta pod zakon o začasni prepovedi 
sečnje ..J: j 

PRIHODKI 
din din 

- gospodar, z drž. gozdovi 381,166.000 228.699.000 
-10% od odkup. vred. plodov 5,000.000 5,000.000 I 
- 30% prihodka iz lovišč 40,000.000 40,000.000 
- povračilo za uporabo cest 10,000.000 10,000.000 j 
- sprem. nam. gozd. zem. 12,500.000 12,500.000 
SKUPAJ: 
RAZLIKA: 

ODHODKI 
- javna gozd. služba 
- vlaganja v drž. gozdove 
— vlaganja v zaseb. gozdove 
— znanst. razisk. delo 

448,666.000 296,195.000 
219,875.000 327,643.000 j 

312,796.000 312,796.000 
223,513.000 134,107.000 

95,500.000 140,435.000 
36,500.000 36,500.000 

SKUPAJ: 668,541.000 623,838.000 

Poleg tega je v osnutku proračuna Republike Slovenije 
za leto 1991 predvidena zagotovitev sredstev za zagon- 
ske stroške Republiške uprave za gozdove /za nakup 
najnujnejše opreme/ v višini 528.000 din in nadomestilo 
osebnega dohodka v skladu s posebnimi predpisi za 
sistemske presežke delavcev v gozdnogospodarskih 
organizacijah, to je 570 delavcev zaradi denacionaliza- 
cije in 300 delavcev zaradi drugačne ureditve prometa 
z gozdnimi lesnimi sortimenti, torej skupno 870 delavcev 
in sredstva za najmanjša gojitvena in varstvena dela 
v gozdovih, ki se bodo vračali bivšim lastnikom v višini 
33,000.000 din. 
S sprejemom zakona bodo dobili nove naloge Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, Republiški sekreta- 
riat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora, regij- 
ski in republiški zavodi za varstvno naravne in kulturne 
dediščine, Republiška geodetska uprava, občinski 
upravni organi, pristojni za geodetske zadeve. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o gozdovih 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 

v naslednjih ustavnih določbah: 
- 4., 5. in 10. točki prvega odstavka 321. člena, po katerih 

Skupščina Republike Slovenije ureja z zakonom tudi rabo, 
izkoriščanje in varstvo gozdov; varstvo pokrajine in naravnih 
znamenitosti človekovega okolja; lastninska, zemljiška in 
druga stvarnopravna razmerja; promet z nepremičninami; 
evidenco družbenega premoženja; 

7. amandmaja XXIX, po katerem so gozdovi, rastlin- ski in živalski svet dobrine splošnega pomena pod posebnim 
varstvom, določenim z zakonom. Z zakonom se določijo 
pogoji in način njihove z varstvom skladne in smotrne upo- 
rabe ter gospodarjenje, tako da se zagotavljata njihova ohra- 
nitev in razvoj. Z gozdovi se gospodari po enotnih strokovnih 
načelih, ki ne glede na lastništvo trajno zagotavljajo ohranitev 
in razvoj gozdov, v skladu z zakonom; 

- 2. in 3. točki amandmaja XXIX, po kateri imajo delovni 
ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti, gospodarske in 
druge organizacije, krajevne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti pravico in dolžnost zagotavljati 
naravno ravnovesje in pogoje za ohranitev, izboljšanje in 

razvoj sestavin človekovega okolja. Družbenopolitične skup- 
nosti določajo in izvajajo politiko varstva okolja in urejanja 
prostora ter politiko smotrnega izkoriščanja zemljišča in nji- 
hovo učinkovito varstvo; 

- 100. členu, po katerem uresničujejo občani in civilne 
pravne osebe lastninsko pravico v skladu z naravo in name- 
nom nepremičnine ter drugih stvari v njihovi lasti in v skladu 
z družbenim interesom, ki ga določa zakon. Pogoje za promet 
z zemljišči in drugimi nepremičninami, na katerih ima kdo 
lastninsko pravico, določa zakon; 

- 241. členu, po katerem mora vsakdo, ki uporablja 
naravne dobrine, to delati tako, da se zagotovijo pogoji za 
delo in življenje človeka v zdravem okolju. Vsakdo je dolžan 
varovati naravo in njene dobrine, naravne znamenitosti in j 
redkosti ter kulturne spomenike; | 

- 319. členu ustave in v LXV. amandmaju k ustavi RS, po 
katerem Republika Slovenija zagotavlja sredstva za zadovo- 
ljevanje splošnih družbenih potreb v proračunu. Sredstva 
republiškega proračuna se lahko uporabijo za intervencije 
v gospodarstvu, določene z zakonom, ter za uresničevanje 
razvojne politike, določene v družbenem planu RS, za dolo- 
čene skupne družbene potrebe in za potrebe gospodarske 
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infrastrukture ob pogojih in na način, določen z zakonom; 
- 333. členu ustave, po katerem se z zakonom lahko določi, 

da republiški upravni organi na celotnem območju Republike 
Slovenije neposredno opravljajo inšpekcijo nad izvrševnjem 
zakonov in drugih predpisov, za katerih izvrševanje so dolžni 
skrbeti; 

- amandmaju XI, po katerem delovni ljudje in občani 
v Republiki Sloveniji svobodno odločajo o svojem delu in 
rezultatih dela ter prosto razpolagajo z naravnimi bogastvi in 
naravnimi viri v skladu s svojimi, v ustavi določenimi pravi- 
cami in dolžnostmi; 

- 1. točki amandmaja XIII, po kateri družbenoekonomska 
ureditev v Republiki Sloveniji temelji na enakopravnosti 
opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene, zasebne in 
zadružne lastnine ali s sredstvi različnih lastninskih oblik; 

- 2. točki amandmaja XXIII, po kateri so delo delavcev in 
sredstva, vložena v gospodarsko in drugo dejavnost, podlaga 
upravljanju in prilaščanju rezultatov dela; 

- 6. točki amandmaja XIII, ki določa, da je pravna oseba 
nosilka pravic in obveznosti v pravnem prometu in odgovarja 
za svoje obveznosti s svojim premoženjem; 

-11. točki amandmaja XIII, ki določa, da imajo vlagatelji na 
podlagi sredstev in dela, vloženega v podjetje oziroma drugo 
organizacijo, pravico do udeležbe pri upravljanju in pri 
dohodku oziroma dobičku sorazmerno z vloženimi sredstvi in 
delom; ter da imajo ustanovitelji novih podjetij oziroma dru- 
gih organizacij enake pravice; 

- 11. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije, po katerem 
so z dnem uveljavitve tega zakona prenehale veljati določbe, 
ki določajo obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih 
skupnosti ter določbe o načrtovanju v zakonu o gozdovih 
/Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/89/; 

- v 14. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX do LXXXXIX k ustavi Republike Slovenije, po kate- 
rem se v organizacijah združenega dela in podjetjih ne smejo 
določati lastninski upravičenci na družbeni lastnini v obstoje- 
čem poslovnem skladu in skladu skupne porabe do ureditve 
lastninskopravnih razmerij z zakonom; 

- 17. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije, po katerem 
se morajo republiški zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, 
uskladiti z njimi do 31. decembra 1991. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA 

1. Uvod 
Človekove dejavnosti v času hitrega tehnološkega razvoja 

ogrožajo naravne dobrine in podirajo naravne mehanizme, ki 
jim je kljub negativnim pritiskom še uspevalo ohranjati prila- 
godljivost narave in njeno navidezno neobčutljivost. Rane 

'v naravi, zlasti v gozdovih, se povečujejo, njihova številčnost 
narašča. Razumljivo je zato, da je vse več prizadevanj, ki naj bi 
človekove negativne dejavnosti zadržale v zmernih mejah in 
tako prispevale, da bi bila Zemlja še naprej živ planet. 

Gozdovi so zapleten, sestavljen organizem, ki je le na videz 
neranljiv in nedotakljiv, ki pa pravilno deluje samo, če so 
v medsebojnem ravnovesju vsi dejavniki, ki ga sestavljajo. 
Vedno več je posegov, ki načenjajo ravnovesje in povzročajo 
umiranje dreves, pa tudi umiranje gozda. Prav zaradi tega je 
toliko večja dolžnosturejene države, da naredi vse potrebno, 
da narava in njene dobrine ne bodo namenjene samo enemu 
rodu. Zakonsko urejanje odnosa družbe do gozda, ki bo 
spodbudilo skupno prizadevanje za njegovo ohranitev in raz- 
voj, postaja zato vedno bolj pomembno. Trajnosti gozda se ne 
da doseči samo s prizadevanjem posameznika, ampak mora 
biti k temu naravnana celotna družba, tudi njena zakonodaja. 

V Republiki Sloveniji imamo po podatkih iz gozdnogospo- 
darskih načrtov okoli 1,075.000 ha gozdov, od tega je okoli 
352.000 ha gozdov v družbeni lastnini /od teh je okoli 141.000 
ha gozdov, ki so bili odvzeti kmetom ali agrarnim skupnostim 
z agrarno reformo in zaplembami/, okoli 670.000 ha pa 
v zasebni lastnini /okoli 250.000 lastnikov, od tega okoli 
150.000 kmetov, od tega le okoli 30.000 članov TOK/. Z goz- 
dovi gospodarijo delavci in kmetje, organizirani v 14 gozdno- 
gospodarskih delovnih organizacijah po gozdnogospodar- 
skih območjih /Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, 
Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec, 

Maribor, Murska Sobota, Kras/. V večini gozdnogospodarskih 
območij prevladujejo gozdovi v zasebni lastnini, razen v GG 
Kočevje, kjer je večina družbenih gozdov in v GG Nazarje, kjer 
je približno 1/2 zasebnih, druga pa družbenih gozdov. V gozd- 
nogospodarskih delovnih organizacijah so organizirani 
TOZD-i za gospodarjenje z gozdovi v družbeni lastnini in 
TOK-i za gospodarjenje v zasebni lastnini. V gozdnogospo- 
darskih organizacijah je bilo v marcu 1990 zaposlenih okoli 
6.000 delavcev, sedaj jih je še okoli 5.400. 

Gospodarjenje z gozdovi in naše ravnanje z njimi ureja 
zakon o gozdovih /ZOG — Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 
24/89/. Rešitve, ki jih zakon določa za gospodarjenje z goz- 
dovi, so imele pozitivne in tudi negativne učinke. Čeprav velja 
sorazmerno kratko obdobje, so nekatere njegove določbe že 
preživete. Niso sporne določbe, ki urejajo strokovna vpraša- 
nja, sporne so predvsem določbe o organiziranju gozdarstva 
in njegovem financiranju, ki izhajajo iz političnega trenutka, 
v katerem je zakon nastal. Vsebinsko in po obsegu zavzemajo 
dobršen del ZOG tako, da je njegova sprememba upravičena 
in nujna. 

2. Glavna vprašanja veljavnega zakona o gozdovih in nji- 
hovo uresničevanje 

2.1. Skupno gospodarjenje 
S skupnim gospodarjenjem naj bi v gozdnogospodarskem 

območju zagotovili enaka merila in pogoje za gospodarjenje 
z vsemi gozdovi ne glede na lastništvo. Podlaga za tako 
ureditev gospodarjenja je bila v takrat veljavnih določbah 
ustave SR Slovenije, v 67., 80., 102. in 103. členu. Danes take 
podlage ni več. Skupno gospodarjenje je omogočilo prisilno 
podružbljanje gozdne proizvodnje in z dolžnostmi in pravi- 
cami temeljnih organizacij tudi monopolni položaj gozdnogo- 
spodarskih organizacij. Taka prisila k racionalno orga-nizi- 
rani skupni proizvodnji - gospodarjenju ne more trajno pozi- 
tivno učinkovati. Pokazalo se je, da je ureditev prometa 
z lesom tista šibka točka, kjer je bilo skupno gospodarjenje 
najprej onemogočeno in uresničevanje zakona najprej na- 
četo. 

Pri uresničevanju zakona se je pokazalo, da so si v gozdno- 
gospodarskih območjih to določbo dokaj enotno razlagali. 
Povsod se je skupno gospodarjenje izvajalo po enotnih stro- 
kovnih izhodiščih po skupnih gozdnogospodarskih načrtih. 
Skupno gospodarjenje je bilo izpeljano pri prometu z gozd- 
nimi lesnimi sortimenti, prevozu lesa in pri načrtovanju, pro- 
jektiranju in gradnji gozdnih prometnic. Nekoliko različno so 
si skupno gospodarjenje predstavljali pri zbiranju in usmerja- 
nju sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena 
- gozdnobiološko reprodukcijo. Sredstva so se sicer v večini 
območij zbirala in usmerjala enotno ne glede na lastništvo, 
ponekod pa so se vodila in uporabljala ločeno po lastništvu. 

Najbolj enotno je bilo skupno gospodarjenje v vseh gozd- 
nogospodarskih območjih na strokovnem področju. Enoten 
strokovni pristop za vse gozdove v območju je približal inten- 
zivnost vlaganj v zasebne gozdove intenzivnosti vlaganj 
v družbene gozdove. Z gozdnogospo-darskimi načrti se 
celovito predvidi in analizira gospodarjenje za vse gozdove. 
Na podlagi stanja gozdov se ob osnovnem cilju /trajnost 
gozdov in vseh njihovih funkcij, ki narekuje upoštevanje 
bioloških zakonitosti, ki omejujejo posege v gozd/ določajo 
usmeritve in na podlagi teh tudi ukrepi, ki naj bi pomagali 
uresničiti zahteve lastnika gozda in tudf zahteve javnosti do 
gozda. V razdrobljeni gozdni posesti so zastavljeni cilji ures- 
ničljivi samo s celovitim pogledom na gozd in ne samo na 
gozdno parcelo. Posegi na določeni gozdni parceli zahtevajo 
tudi določene ukrepe na sosednjih parcelah. Celovito načrto- 
vanje, ki to upošteva, daje realne možnosti za zadovoljivo 
stanje na vsaki gozdni parceli in tako tudi podlage za uresni- 
čevanje ciljev vsakega lastnika gozda. 

Skupno gospodarjenje z gozdovi je prispevalo, da se je 
stanje v gozdovih ohranilo in izboljšalo. V zasebnih gozdovih 
so se povečale lesne zaloge /v obdobju 1981 do 1991 z indek- 
som 109, s 168 m3/ha na 179 m3/ha; v obdobju 1971 do 1981 
z indeksom 111, s 150 m3/ha na 168 m3/ha/, povečala se je 
stabilnost gozdov, z nego pa tudi vrednost gozdov. Skupno 
gospodarjenje je prispevalo k načrtnemu odpiranju gozdov 
s komunikacijami. 

Organizirano zbiranje sredstev za gozdnobiološko repro- 
dukcijo in izvajanje ukrepov sta v zasebnih gozdovih delovala 
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predvsem pozitivno. Intenzivnost del se je v zasebnih gozdo- 
vih opazno povečala. 

Ureditev prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti naj ne bi 
imela bistvenega pomena za gospodarjenje z gozdovi; 
osnovni pogoj pa je, da je financiranje dejavnosti posebnega 
pomena ustrezno urejeno. Sedanja zakonska ureditev je 
posledica planskega gospodarjenja, podružbljanja proizvod- 
nje in načina zagotavljanja sredstev za gozdnobiološko repro- 
dukcijo, ki sloni izključno samo na m3 gozdnih lesnih sorti- 
mentov. Pri dosledni izpeljavi je skupno gospodarjenje pri 
prometu z lesom povzročilo nezdrave odnose med stroko in 
lastniki gozdov. 

Z neko vrsto »obvezne oddaje« za gozdne lesne sortimente 
je bilo zadoščeno lesni industriji, ki je tako na urejen način 
dobivala tudi les iz zasebnih gozdov. Taka zakonska rešitev je 
krepko posegla v lastninske pravice in izničila osnovno pra- 
vico lastnika, da gospodari s svojo lastnino. Večina gospodar- 
jenja v zasebnih gozdovih je prepuščena in naložena gozdno- 
gospodarskim organizacijam. Kmetu - lastniku gozda 
v temeljnih organizacijah kooperantov ni uspelo uveljaviti 
svojega interesa, tako da mu je od soodločanja v gospodarje- 
nju z njegovim gozdom ostala le pravica do gozdnih lesnih 
proizvodov za neposredno uporabo, do dela prodajne cene za 
gozdne lesije sortimente, posekane v njegovem gozdu, do 
sodelovanja pri odkazilu, do prednosti pri opravljanju gozd- 
nogojitvenih del v lastnem gozdu itd. Na tak način je lastnik 
postal le opazovalec dogajanj v svojem gozdu, strokovnjak 
— gozdar pa je imel občutek, da njegovo delo sestoji le iz 
»policijskih opravil«. 

2.2 Obravnavanje lastnika gozda 
Po vsebinskem pristopu so zakoni o gozdovih evropskih 

držav v osnovi različni od našega zakona. Lastništvo v teh 
državah omogoča lastniku gospodarjenje v skladu z omeji- 
tvami in ureja nekatera lastnikova ravnanja v gozdu. 

Veljavni zakon o gozdovih obravnava lastnike gozda kot 
združene kmete, ki tesneje sodelujejo z gozdnogospodarsko 
organizacijo in druge lastnike, ki sodelujejo z njo samo toliko, 
kot jih obvezuje zakon. Samo združenim kmetom je zagotov- 
ljeno sodelovanje pri upravljanju gozdnogospodarskih orga- 
nizacij. Čeprav dohodek ustvarjajo vsi lastniki gozdov, ki 
sodelujejo v blagovni proizvodnji, lahko o rezultatih gospo- 
darjenja odločajo le združeni kmetje, ki v skupnem številu 
lastnikov gozdov predstavljajo le 12%. Združeni kmetje - last- 
niki gozdov sodelujejo tudi pri delu samoupravnih organov 
gozdnogospodarskih organizacij, njihov vpliv na odločitve pa 
je po gozdnogospodarskih območjih zelo različen, vpliv dru- 
gih lastnikov pa je praktično samo teoretičen. 

Zakon o gozdovih določa lastniku gozda pravice, kako se 
smejo vključevati v gospodarjenje s svojim gozdom, kar je 
v popolnem nasprotju s tem, da ima lastnik vse pravice, ki 
izvirajo iz lastnine, ki pa so zaradi njene narave lahko ome- 
jene. Na videz so te pravice opredeljene razmeroma široko, 
vendar se v praksi skoraj nikoli v celoti ne uresničujejo, ker so 
podrejene gospodarnejšemu delu gozdnogospodarske orga- 
nizacije. Zakon o gozdovih bi moral namesto pravic vsem 
lastnikom enako predpisovati omejitve in obveznosti pri 
gospodarjenju, kot jih narekujeta javni interes in narava 
gozda kot dobrina splošnega pomena. 

Obseg in način uresničevanja pravic se po zakonu določata 
s planom temeljne organizacije kooperantov. Pri odločanju 
o planu imajo možnost sodelovati le združeni kmetje, pri 
uresničitvi plana pa sodelujejo lahko vsi. Predmet planiranja 
ne morejo biti pravice lastnika, ampak so predmet planiranja 
lahko le ukrepi, ki jih mora lastnik uresničiti zaradi ohranitve 
gozda in njegovih funkcij. 

V zahodnoevropskih in srednjeevropskih državah je 
pomembno interesno združevanje lastnikov zaradi gospodar- 
nejšega izvajanja določenih opravil. Tudi pri gospodarjenju 
z gozdovi so taka prizadevanja. Združevanje za skupno proiz- 
vodnjo v gozdu ali za nastopanje na trgu nastaja na prosto- 
voljni podlagi. Država spodbuja to sodelovanje z določenimi 
ugodnostmi, z davčno politiko. Tudi pri nas bo zato združeva- 
nje za gospodarnejše gospodarjenje z gozdovi še vedno aktu- 
alno. Doseči pa ga bo treba na interesni podlagi, ne pa 
z administrativnim predpisovanjem. 

Zakonodaja različnih držav lastnika gozda različno obrav- 
nava. Zakoni predpisujejo obseg sečenj na golo, intenziteto 
posegov v mlajše gozdove z redčenji in drugo. Lastnik drobne 

gozdne posesti za izvajanje del v gozdu praviloma nima 
nobene obvezne vnaprejšnje strokovne pomoči. Sam nosi 
polno odgovornost, če ukrep ni bil strokovno tako izveden, 
kot predpisuje zakon. Za večjo gozdno posest /Avstrija nad 
500 ha/ pa mora lastnik gozda zaposliti gozdarskega strokov- 
njaka in imeti izdelane načrte ali plane gospodarjenja z goz- 
dovi. 

Veljavni slovenski zakon o gozdovih lastniku zagotavlja 
najmanjše možno tveganje pri izvedbi ukrepa v gozdu. Odgo- 
vornost izbire ukrepa in tudi načina njegove izvedbe sta 
prenesena na strokovno osebo, ki je za tako opravilo tudi 
ustrezno usposobljena. Strokovna presoja tako ne pride do 
izraza šele potem, ko je določen poseg v gozdu že izveden, 
ampak že prej, kar daje lastniku jamstvo za uspešnost pri 
gospodarjenju z gozdom. Strokovni delavec tako ne nastopa 
le v vlogi ocenjevalca posega, ampak mu je naložena vloga 
svetovalca, ki svetuje na podlagi poznavanja celovito zastav- 
ljenih ciljev v gozdnogospodarskem načrtu. Odkazilo drevja 
za posek bi bilo treba zato razumeti kot sredstvo takega 
svetovanja, čeprav se je pod pritiskom letnega načrtovanja 
v temeljnih organizacijah kooperantov marsikje izrodilo tudi 
v nezaželeno prisilo. 

2.3. Organiziranost gozdarstva 
Zakon o gozdovih predpisuje, da se za uresničevanje skup- 

nega gospodarjenja z gozdovi, delavci, organizirani v temelj- 
nih organizacijah združenega dela /TOZD/ in delavci in zdru- 
ženi kmetje, organizirani v temeljnih organizacijah kooperan- 
tov / TOK/, združujejo v gozdnogospodarski delovni organiza- 
ciji. V vseh gozdnogospodarskih območjih je organiziranost 
taka, kot jo zahteva zakon. Vsa gozdna gospodarstva imajo 
ločeno organizacijsko obliko za družbeni sektor in ločeno za 
zasebni sektor. Določbe zakona, ki urejajo organiziranost, so 
v praksi doživele hudo kritiko. Trdi se, da povzročajo marsika- 
tero negospodarno odločitev v gozdarstvu. Ponekod so ta 
določila povzročila zapiranje v TOZD-ovske in TOK-ovske 
meje, kar onemogoča doseganje dogovorjenih usmeritev 
v območjih, povečani so administrativni stroški, zmanjšana je 
učinkovitost na ravni delovne organizacije. 

Odkar so bili v gozdnih gospodarstvih organizirani TOZD-i 
in TOK-i, je opaziti skokovit porast števila zaposlenih, ki je 
očiten predvsem pri administrativnih in vodstvenih delavcih 
pa tudi pri fizičnih in strokovnih delavcih. V teh letih je opaziti 
tudi pretirano povečanje opremljenosti posameznih temeljnih 
organizacij, kar je skupaj s prevelikim številom neproduktiv- 
nih delavcev povečevalo prodajne cene lesa. Poslovanje 
gozdnih gospodarstev ni bilo problematično dokler se je 
neracionalnost dalo pokrivati s povečevanjem cen. Konjun- 
ktura na trgu z gozdnimi lesnimi proizvodi, ki je zaradi predi- 
menzionira-nosti lesne industrije trajala sorazmerno dolgo, 
je tako stanje omogočala do leta 1988. 

Vsa merila za nagrajevanje so naravnana tako, da predvsem 
zagotav-ljajo dohodek TOZD oz. TOK, kar je v veliki meri 
prispevalo k manj kakovostnemu strokovnemu delu. Tudi 
strokovne delavce se nagrajuje na podlagi pridobljenega m3 
lesa. 

TOK-i so v zasebnih gozdovih odigrali tudi pozitivno vlogo. 
Prispevali so, da se je intenzivnost gospodarjenja z zasebnimi 
gozdovi približala intenzivnosti v družbenih gozdovih. Prispe- 
vali so k združevanju sredstev, ki so marsikje bistveno pripo- 
mogla k razvojukmetijskih območij. Samo v obdobju 
1981-1988 se je s tako združenimi sredstvi zgradilo 1.496 km 
cest, ki jih je treba tudi vzdrževati, kar bi bilo brez organizi- 
rane skrbi nemogoče. 

Pri izključno podjetniški organiziranosti gozdarstva javnost 
in država nimata vpliva na odločitve, ki lahko usodno vplivajo 
na stanje gozdov. Lahko se zgodi, da gozdnogospodarska 
organizacija kot podjetje, ki dela za dobiček, dela celo 
v nasprotju s strokovnimi načeli gospodarjenja z gozdovi. 

V letu 1990 so na kraškem in ljubljanskem gozdnogospo- 
darskem območju TOZD—i in TOK—i gozdarstva ustanovili 
oziroma poskusili ustanoviti podjetja v družbeni lastnini kot 
družbe z omejeno odgovornostjo v nasprotju s 14. členom 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do 
LXXXIX k ustavi Republike Slovenije in zakonom o gozdovih 
ter nanje prenesli oziroma poizkusili prenesti del gozdarske 
dejavnosti ter del sredstev. K takim dejanjem jih po eni strani 
silijo težke gospodarske razmere in zamujanje pri sprejema- 
nju sprememb ZOG in drugih predpisov, po drugi strani pa 
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želijo zavestno izigrati veljavne predpise in pričakovane spre- 
membe v novih predpisih. 

2,4. Zagotavljanje sredstev za dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena 

Skupno gospodarjenje z vsemi gozdovi, ne glede na lastni- 
štvo, zagotavlja tudi zakonska določba, da se sredstva za 
biološko reprodukcijo oblikujejo po gozdnogospodarskih 
območjih. Sredstva se usmerjajo glede na potrebna dela, 
predvidena v gozdnogospodarskih načrtih. 

Praksa kaže, da je ravnanje pri oblikovanju in porabi sred- 
stev za biološko reprodukcijo različno. K temu prispeva tudi 
to, da določbe zakona o gozdovih ne odrejajo natančno, ali se 
sredstva lahko prelivajo med sektorji lastništva. Večina gozd- 
nogospodarskih organizacij združuje sredstva na ravni 
območja za oba sektorja, nekatera območja pa sredstva obli- 
kujejo in usmerjajo ločeno po lastništvu. Ker so sredstva 
namenjena dejavnosti posebnega družbenega pomena, bi to 
moralo biti v zakonu jasno predpisano. 

TOZD-i in TOK-i morajo po zakonu za gozdnobiološko 
reprodukcijo obračunavati najmanj 13% vrednosti gozdnih 
lesnih sortimentov.To v praksi TOK-ov pomeni, da za vlaga- 
nja v gozdove prispevajo le lastniki, ki v svojih gozdovih tudi 
sekajo. Število takih lastnikov se zmanjšuje, v zadnjem času 
tako zagotavlja sredstva le 15% lastnikov gozdov. Tako 
zbrana sredstva se uporabljajo za financiranje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Njihovo zniževanje pomeni 
nezanesljivost tudi pri financiranju tistih dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, ki zagotavljajo ohranitev gozdov. 

Podatki, ki jih je zbrala SIS za gozdarstvo Slovenije v letu 
1989, kažejo, da opravljanje del v dejavnostih posebnega 
družbenega pomena zaostaja za obveznostmi. Ta pojav je bil 
še posebno opazen v zadnjem srednjeročnem obdobju, ko se 
je slabšal družbenoekonomski položaj gozdarstva in lesno- 
predelovalne industrije. Nihanja so ob prehodu na tržno 
gospodarjenje še*opaznejša. 

Analiza virov sredstev za biološko reprodukcijo gozdov 
kaže, kako se je delež lastnikov gozdov in gozdnogospodar- 
skih organizacij v obdobju 1980-1989 povečeval: 

1981-85 1986 1987 1988 1989 
1. delež lastn.gozdov 
in delež 
GG organizacij 66,3% 69,7% 72,5% 79,3% 82,2% 
2. delež drugih 33,7% 30,3% 27,5% 20,7% 17,8% 

Izpad drugih sredstev za vlaganja v gozdove povzroča, da 
se vse več nalog dejavnostih posebnega družbenega pomena 
ne uresničuje v celoti /obnova le 70%, nega le 80%, meliora- 
cije gozdov le 53%, gradnja cest v letu 1989 samo 54%/. 

35. člen zakona o gozdovih predvideva tudi združevanje 
sredstev za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. Sredstva 
naj bi po samoupravnih sporazumih združevali TOZD-i in 
TOK-i ter porabniki gozdnih lesnih sortimentov. V praksi 
takšno združevanje sredstev ni zaživelo. Le malo sporazumov 
je bilo podpisanih, pa še ti se niso v celoti uresničevali. 

Zakon o gozdovih določa, da gozdnogospodarske organi- 
zacije združujejo 3% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih 
sortimentov za financiranje republiškega programa dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena in za financiranje dela 
dejavnosti na kraškem gozdnogospodarskem območju. 
Zakon določa, da je to letna obveznost gozdnogospodarske 
organizacije, ki se podrobneje določi v samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana republiške skupnosti. Pokazalo se je, 
da je izpolnjevanje tako ohlapnega določila možno samo 
v letih, ko organizacije nimajo težav s poslovanjem.Sredstva 
za dejavnosti posebnega družbenega pomena v gozdovih 
zagotavlja samo gozdarstvo /lastniki gozdov in gozdnogospo- 
darske organizacije/. Ohranjanje gozdov oz. njihovih splošno 
koristnih funkcij je v splošnem interesu, kar pa se v določbi 
o zbiranju sredstev ne odraža. 

V razmeroma kratkem času, odkar velja zakon o gozdovih, 
je prišlo do takih sprememb sistemske zakonodaje, ki ukinjajo 
cela poglavja v veljavnem zakonu. Ustavni amandmaji IX do 
LXXXIX k ustavi Republike Slovenije in ustavni zakon za 
njihovo izvedbo, zakon o podjetjih, prenehanje veljavnosti 
zakona o združevanju kmetov, prenehanje veljavnosti zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SRS zahtevajo 

spremembe zakona o gozdovih. Ta zakonodaja je pred petimi 
leti narekovala sprejem novega ZOG, njene spremembe in 
prenehanje veljavnosti pa danes spet narekujejo njegove 
spremembe. 

3. Strokovno gospodarjenje z gozdovi 
Pomen gozdov se povečuje. V naši zavesti slabi njihov 

pomen zaradi lesne proizvodnje, čeprav tudi ta pri nas, kjer je 
les tako rekoč edina surovina, ne bi smel biti zanemarljiv, 
narašča pa pomen, ki ga ima gozd kot aktivni ustvarjalec 
okolja. Čeprav se tega zavedamo, ogroženost gozdov iz dneva 
v dan narašča - zaradi povečevanja naselij, industrije, zaradi 
razvejanosti infrastrukturnih objektov, zaradi večje mobilnosti 
prebivalstva in njegove agresivnosti do gozdov, zaradi večje 
imisije in emisije in drugih škodljivih dejavnikov. Načela pri 
gospodarjenju z gozdov^ in končni cilji tega gospodarjenja 
ostajajo nespremenjeni. Še vedno je trajnost gozdov in njiho- 
vih funkcij osnovno načelo, ki ga javnost zahteva od gospo- 
darjenja z gozdovi. To brez zmanjšanja škodljivih vplivov na 
gozd ni uresničljivo. Prav zato je načrtno gospodarjenje 
z gozdovi ne glede na lastništvo ob povečevanju raznih priti- 
skov nanje še toliko bolj potrebno. 

3.1 Strokovna načela gospodarjenja z gozdovi 
a/ Že s predvojnim delom, zlasti pa z delom v povojnem 

obdobju, so gozdarji v Sloveniji oblikovali svoj strokovni 
pogled na gospodar -jenje z gozdovi, ki je poznan in priznan 
v strokovnih krogih v Evropi in svetu. 

Ohranitev in krepitev vseh funkcij gozdov sta pogoj, ki ga je 
treba izpolniti pri izkoriščanju lesa. Osnovno načelo gozdar- 
ske znanosti oziroma stroke je tako gospodarjenje z gozdovi, 
v katerem sta ekonomika, zlasti pa še tehnologija, podrejeni 
biološkim zakonitostim. Primerno upoštevanje vseh treh 
sestavin: biološke, tehnološke in ekonomske daje pri gospo- 
darjenju z gozdovi optimalne in trajne učinke: 

- ohranja in krepi funkcije gozdov in zagotavlja gozdovom 
sposobnost naravne obnove; 

- preprečuje, da bi se v gozdovih uveljavil pristop, ki bi 
prizadel njihovo življenjsko moč; 

- trajno ohranja proizvodnjo gozdov in omogoča usklaje- 
nost trajnosti gozdov in donosov. 

b/ Z gozdovi se gospodari po enotnih strokovnih načelih ne 
glede na lastništvo. 

Gozd kot ekosistem ne pozna lastniških in parcelnih mej. 
Pomen gozda zahteva enotne strokovne poglede ne glede na 
lastništvo in presega osebne interese lastnikov gozdov. 

c/ Temeljne strokovne opredelitve do vseh vprašanj ohrani- 
tve in razvoja gozdov so dane v gozdnogospodarskih načrtih: 

- gozdnogospodarski načrt območja je program, 
- gozdnogospodarski načrt enote je podrobnejši načrt, 
- gozdnogojitveni načrt je izvedbeni projekt za gospodarje- 

nje z gozdovi. 
Interesi lastnika gozda so upoštevani na vseh treh ravneh 

načrtovanja. Načrti so strokovna podlaga za usklajevanje inte- 
resov. 

č/ Gozdnogospodarska območja so teritorialni okvir za 
spremljanje in uravnavanje strategije razvoja gozdov. 

Večnamensko gospodarjenje z gozdovi je možno le na 
zaokroženih, večjih površinah gozdov. Krepitev in ohranjanje 
proizvodnje lesa se lahko dosežeta tudi na površini parcele. 

To omogoča celovitost ukrepov za doseganje cilja, omo- 
goča pa tudi učinkovito spremljanje uresničevanja načrtova- 
nega. 

e/ Gospodarjenje z gozdovi temelji na ekoloških podlagah 
in na pretežno naravni regeneraciji gozdov. 

Slovenija je med redkimi deželami, kjer je golosek kot 
sistem gospodarjenja prepovedan. 

/f/ Gozdove je treba uporabljati in z njimi gospodariti pod 
pogoji, ki zagotavljajo njihovo smotrno izkoriščanje ter ohra- 
nitev in krepitev njihovih splošno koristnih funkcij. Ti pogoji 
so: 

- trajnost gozdov in njihovih funkcij; 
- naraščanje prirastka in donosov; 
- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja; 
- trajna in racionalna regeneracija gozdov; 
- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč 

v okviru naravnega razvoja gozdnih združb. 
Naštete dejavnosti so tako pomembne za gozdove, da bi 

morali zagotoviti njihovo izvajanje neodvisno od poslovne 
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uspešnosti. Zato sistem zagotavljanja sredstev, ki temelji le na 
izkoriščanju lesne mase - na m3 - ni ustrezen. 

3.2 Uveljavljanje širšega interesa pri gospodarjenju z goz- 
dovi 

Družba je nedvomno posebej zainteresirana za ohranitev in 
razvoj vseh gozdov in njihovih funkcij ne glede na lastništvo. 

Temeljna strokovna opredelitev do vseh vprašanj ohranitve 
in razvoja gozdov je dana v gozdnogospodarskih načrtih, ki 
se prav zaradi splošnega družbenega interesa nad gozdovi 
širše presojajo in jih potrjuje pristojni državni organ. Načrti 
vsebujejo tudi program dejavnosti za ohranitev in razvoj goz- 
dov, ki je sestavljen iz dveh delov: 

- obveznega /nujnega/, ki zagotavlja statično trajnost /sta- 
bilnost/ gozdov in njihovih funkcij /program obnove, nege in 
varstva gozdov, in del programa gospodarjenja s splošno 
koristnimi funkcijami gozdov/; 

- razširjenega programa, ki zagotavlja dinamično trajnost 
/stabilnost/ gozdov in njihovih funkcij /program melioracij 
degradiranih gozdov, odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in 
razširjeni program gospodarjenja s splošno koristnimi funkci- 
jami gozdov/. 

Temeljni problemi pri uveljavljanju javnega interesa pri 
gospodarjenju z gozdovi so zlasti: 

- zasebnc^lastništvo pretežnega dela gozdov, 
- konflikt z nekaterimi uporabniki gozda in gozdnega pro- 

stora, 
- negativni vplivi okolja na gozd, 
- neustrezno ravnanje v gozdu. 
Interesi lastnikov gozdov, zlasti drobnih posestnikov in širši 

družbeni interesi so si kratkoročno, v nekaterih sestavinah pa 
tudi dolgoročno, v nasprotju. Če k temu dodamo še vse bolj 
poudarjene splošno koristne funkcije gozdov, je jasno, da 
gospodarjenja z gozdovi ne moremo v celoti podrediti oseb- 
nim interesom. To ne pomeni zanikanja zasebne lastnine 
gozdov, pomeni pa vendarle številne omejitve in izrecne 
obveznosti lastnikov gozdov, ki jih pri drugi lastnini ne poz- 
namo. Zato tudi ne vidimo rešitve v nadaljnji privatizaciji 
gozdov, izjemoma le tam, kjer je to potrebno iz povsem 
gospodarskih razlogov zaradi zaokrožitve kmetije, zlasti 
v gorskem svetu. 

Najresnejši konflikti pri rabi gozdov in gozdnega prostora 
nastajajo danes zaradi neusklajenih odnosov med rastlinsko 
in živalsko sestavino v gozdu oziroma zaradi odnosa gozd- 
-divjad, zaradi ne dovolj premišljenih posegov v gozdni pro- 
stor zaradi gradenj infrastrukturnih objektov, vse bolj pa tudi 
zaradi povečane rekreacije v gozdovih, nabiranja postranskih 
gozdnih plodov in podobnih razlogov. Ključna ovira za ohra- 
nitev in razvoj gozdov pa je onesnaževanje okolja, katerega 
posledica je med drugim tudi propadanje gozdov. Tudi delo- 
vanje gozdarjev v gozdu včasih ni sonaravno in zato ogroža 
trajnost gozdov /npr. pri gradnjah gozdnih cest/. 

4. Nadzor 
Nadzor nad izvajanjem zakona o gozdovih in predpisi, izda- 

nih na njegovi podlagi, izvajajo občinski in republiški inšpek- 
torji, nadzor nad izvajanjem nekaterih, posebej določenih 
določb, pa tudi gozdni nadzorniki, to so pooblaščeni delavci 
gozdnogospodarskih organizacij. V Republiškem gozdar- 
skem inšpektoratu, ki je v sestavi Republiškega sekretariata 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaposlen le en dela- 
vec - glavni republiški gozdarski inšpektor. V občinah pa so 
v glavnem ustanovljeni medobčinski inšpektorati, v katerih je 
zaposlenih skupaj 15 občinskih gozdarskih inšpektorjev. 
Organiziranost in dejanska zasedba gozdarskih inšpektorjev: 
- Republiški gozdarski inšpektorat - glavni republiški goz- 
darski inšpektor 1 
— občinski inšpektorati po gozdno- gospodarskih območjih: 

občinski inšpektor 
1. Murska Sobota 1 
2. Maribor 3 
3. Slovenj Gradec 1 
4. Celje 1 
5. Nazarje 1 
6. Ljubljana 2 
7. Kočevje 1 
8. Bled 0 
9. Kranj 1 ■ 
10. Novo mesto 1 

11. Brežice o 
12. Sežana 1 
13. Postojna 1 
14. Tolmin 1 
SKUPAJ: 15 občinskih inšpektorjev 

Ob sedanji organiziranosti inšpekcijskih služb republiški 
inšpektor nima nobenega vpliva na kadrovanje občinskih 
inšpektorjev, na določitev potrebnega števila inšpektorjev na 
posameznem območju in na delo inšpektorjev, razen z izdajo 
obveznih navodil. 

Zlasti v zadnjem času, ko je splošna poraba vse bolj ome- 
jena in se že dve leti govori o oblikovanju enotne republiške 
inšpekcije na večini področij, so v občinah močno zmanjšali 
interes za delo inšpektorjev in za njihovo potrebno število. 
V nekaterih občinah ne nadomeščajo inšpektorjev, ki se upo- 
kojujejo ali prenehajo z delovnim razmerjem zaradi drugih 
vzrokov. V marsikateri občini se izvaja pritisk na inšpektorje, 
da naj ne ukrepajo zoper nekatere kršilce predpisov, grozi se 
jim s prenehanjem delovnega razmerja ipd. 

Ob takšni organizaciji glavni republiški inšpektor ni nepo- 
sredni vodja inšpekcije na določenem področju, zato inšpek- 
cija ne deluje usklajeno glede določanja prednostnih nalog 
glede ukrepanja. Ob takšni organiziranosti tudi ni mogoče 
zagotoviti nadomeščanja inšpektorjev ob dopustih oziroma 
drugačnih odsotnostih, prav tako ni mogoče zagotoviti delitve 
dela glede na posebne zahteve. 

Zaradi nadaljnjega omejevanja splošne porabe tudi ni pri- 
čakovati, da bodo občine imele ustrezno število inšpektorjev 
in tudi ne ustrezno kadrovsko zasedbo. Že sedaj se dogaja, da 
zaposlujejo na mesta inšpektorjev delavce, ki za to ne izpol- 
njujejo z zakonom o gozdovih predpisanih pogojev. 

III. CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI, IN NAČELA, NA KATERIH 
BO ZAKON TEMELJIL 

• Cilji zakona so: 
- zagotoviti trajnost gozdov in njihovih funkcij ter narašča- 

nja prirastka in donosov; 
- zagotoviti medsebojno usklajenost gojenja in izkoriš- 

čanja; 
- zagotoviti trajno in racionalno regeneracijo gozdov; 
- zagotoviti najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozd- 

nih rastišč v okviru naravnega razvoja gozdnih združb; 
- zagotoviti medsebojno ravnovesje med gozdom in div- 

jadjo; 
- oblikovati enotno strokovno gozdarsko službo, ki bo 

pripravljala strokovne podlage za gospodarjenje z vsemi goz- 
dovi ne glede na lastništvo in skrbela za njihovo strokovno 
izvedbo; 

- zagotoviti potrebna sredstva za vsa nujna dela v gozdovih 
in za delo javne gozdarske službe; 

- usposobiti lastnike gozdov za gospodarjenje z gozdovi 
na podlagi ustreznih strokovnih podlag; 

- organizirati enotno in učinkovito gozdarsko inšpekcijo. 
Zakon bo temeljil na načelih: 
- da se mora z gozdom gospodariti strokovno,upoštevaje 

vse njegove funkcije ne glede na lastništvo; 
- da mora lastnik gozda gospodariti z gozdovi na podlagi 

strokovnih podlag, tako da se dosežejo cilji tega zakona; 
- da mora lastnik gozda opraviti vsa potrebna dela v svo- 

jem gozdu in prispevati sredstva za opravljanje vseh dejavno- 
sti splošnega pomena in za enotno strokovno službo, s tem, 
da plačuje ustrezne davke in druge dajatve v proračun Repu- 
blike Slovenije; 

- da morajo za splošno koristne funkcije gozdov prispevati 
sredstva vsi delovni ljudje in občani v Republiki Sloveniji. 

IV. TEMELJNE REŠITVE 
Poglavitne spremembe so zlasti naslednje: 
1. Med splošno koristne funkcije gozdov se dodajata tudi 

zoocenotska (gozd je tudi življenjsko okolje živali in je ta 
njegova funkcija izjemno pomembna) in varstvo naravne in 
kulturne dediščine (gozd je sestavni del kulturne krajine in 
mora to tudi ostati za naslednje rodove). 

2. S spremembami in dopolnitvami ZOG bo drugače opre- 
deljeno gozdno-gospodarsko območje, ki bo postalo pred- 
vsem prostorska celota za spremljanje in usmerjanje razvoja 
gozdov. Razloge, zaradi katerih so bila območja oblikovana 
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■ /surovinsko zaledje, ekonomska celota itd./, so zamenjali 
I drugi, ki se izražajo predvsem v gozdnogospodarskem načr- 
pa tovanju, zlasti usmerjanje večnamenskega sonaravnega 
F gospodarjenja z gozdovi in spremljanje razvoja gozdov. 

3. Z drugačno vsebino, ki jo dobiva lastništvo, postaja vse 
pomembnejša tudi potreba po drugačni opredelitvi gospodar- 
jenja z gozdovi. Z gozdom gospodari lastnik gozda /država 
oziroma od nje pooblaščena podjetja, fizične in civilno- 
-pravne osebe/, pri tem pa mu z usmerjanjem pomaga stroka, 
ki ohranja vlogo načrtovalca in svetovalca pri spremljanju in 
usmerjanju razvoja gozdov. 

Za usmerjanje se šteje tudi odkazilo, ki se ga izvaja na dva 
načina: z označevanjem drevja oz. s strokovnim navodilom. 
Izbira načina odkazila je odvisna od poudarjenosti splošnoko- 
ristnih funkcij gozda.Ta poudarjenost se izraža v dveh stop- 
njah. Prva stopnja poudarjenosti določa gospodarjenje 
s sestojem, druga stopnja pa na gospodarjenje vpliva. Ozna- 
čevanje drevja za posek je potrebno povsod, kjer so splošno- 
koristne funkcije poudarjene. Izvrednotene so v prostorskem 
delu gozdnogospodarskih načrtov območij 1991-2000. Ti so 
že izdelani, so pa še v potrditvenem postopku. 

4. Lastninska pravica na gozdovih je omejena z možnim 
posekom, z obveznimi ukrepi, ki zagotavljajo trajno ohranitev 
in krepitev gozdov, z dovolitvijo prostega dostopa in gibanja 
vsem občanom, z dovoljenim nabiranjem plodov, gob, zdravil- 
nih rastlin in z dovoljenim čebelarjenjem ter z dovoljenim 
lovom in nabiranjem prosto živečih živali. 

5. Prodaja gozdnih lesnih sortimentov ne more biti več edini 
vir za financiranje dejavnosti splošnega pomena v gozdovih. 
Spreminjata se zbiranje in zagotavljanje sredstev za dejavno- 
sti, ki zagotavljajo trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij. 

! Sredstva za izvajanje teh dejavnosti naj bi zagotavljala Repu- 
blika Slovenija v proračunu. 

6. Razvoj gozdov naj bi usmerjala Republiška uprava za 
gozdove, ki naj bi opravljala upravna in strokovna opravila: 

- gozdnogospodarsko, lovskogospodarsko in gozdnogoji- 
tveno načrtovan- je v celoti, mišljene so vse ravni načrtova- 
nja za gozd kot ekosis- tem, spremljanje načrtovanega in 
vodenje evidence; 

- načrtovanje, nadzor nad uresničevanjem opravljenih 
gojitvenih in varstvenih del v vseh gozdovih; 

- opredeljevanje sečnje in odkazila drevja za posek v tistih 
gozdo- vih, kjer je to potrebno, in nadzor nad sečnjo; 

- načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami, 
organiziran- je opravljanja del, nadzor pri gradnji in prevzem 
opravljenih del; 

- strokovno usmerjanje gospodarjenja z življenjskim oko- 
ljem prosto živečih živali; 

- popularizacija gozdov - stiki z javnostjo; 
- nadzor nad dejavnostmi, ki posegajo v gozd in gozdni 

prostor; 
- razvojno-raziskovalno delo. 
Izvajanje del v gozdovih naj bi organizirali lastniki gozdov, 

ki bi lahko v ta namen ustanovili skupnosti ali zadruge ali 
podjetja oziroma se organizirali na drugačen način, za 
državne gozdove pa bi država najela usposobljene izvajalce. 
Tako poslovni uspeh ne bi vplival na strokovne in upravne 
odločitve. 

7. Za uresničitev vseh ukrepov v gozdu naj bi skrbel lastnik 
gozda, ki bi tako prevzel tudi vse odgovornosti. Republiška 
uprava za gozdove bi morala zagotoviti samo uresničitev 
tistih ukrepov, ki so za ohranitev gozdov potrebni, pa jih 
v določenem roku ne bi izvedel lastnik gozda. Gre za obnovo, 
nego in gozdnovarstvene ukrepe, katerih uresničitev bi zago- 
tovila Republiška uprava za gozdove na račun lastnika gozda. 
Za potrebne ukrepe naj bi lastnik izvedel iz izvedbenih načr- 
tov, ki bi jih v sodelovanju z lastnikom gozda izdelal pooblaš- 
čeni strokovni delavec Republiške uprave za gozdove. Pod- 
laga za izdelavo teh načrtov bi bili gozdno gospodarski načrti 
gospodarskih enot, ki opredeljujejo način odkazila lesa za 
posek. 

8. Ohranili bi enotno strokovno obravnavo vseh gozdov ne 
glede na lastništvo. Večnamensko gospodarjenje z gozdovi je 
mogoče le na zaokroženih večjih površinah gozdov ne glede 
na lastništvo. Večina ciljev, ki so povezani s splošno pomemb- 
nostjo gozdov, se ne da doseči v ozkih okvirih parcelne meje. 

9. Razširili bi krog zavezancev za zagotavljanje sredstev za 
dejavnosti, ki zagotavljajo trajnost gozdov in njihovih funkcij 
in za delo Republiške uprave za gozdove. 

Prav zaradi splošnega družbenega interesa za ohranitev in 
razvoj gozdov posekani oziroma prodani m3 lesa ne more biti 
več edini vir sredstev za vlaganja v gozdove. Odreči se 
moramo pretirani soodvisnosti med sečnjo oziroma blagovno 
proizvodnjo in sredstvi za vlaganja v gozdove. Zato je nujno 
treba razširiti krogzavezancev za zagotavljanje sredstev za 
zagotovitev splošno koristnih funkcij gozdov zgolj od gozdar- 
stva /lastnikov in upravljalcev gozdov/ na nove zavezance 
uporabnike gozdov in gozdnega prostora ter na družbenopo- 
litične skupnosti. Pri tem pričakujemo, da bodo družbenopoli- 
tične skupnosti neposredno zagotavljale sredstva za ključne 
naloge, tj. za gozdnogospodarsko načrtovanje, strokovno 
usmerjanje poseka drevja ter dela stroškov za gospodarjenje 
s splošno koristnimi funkcijami gozdov. 

V območnih gozdnogospodarskih načrtih za obdobje 
1991-2000, ki so bili izdelani v letu 1990, so določena 
potrebna dela in potrebna sredstva zanje.Za obvezni del pro- 
grama je sredstva treba obvezno zagotoviti, razširjeni pro- 
gram pa je odvisen od interesa in materialnih možnosti lastni- 
kov in poslovnega interesa možnih investitorjev. 

10. Sanacija propadajočih gozdov bo v naslednjem obdobju 
osrednji gozdarski pa tudi družbeni problem. Ob predpo- 
stavki, da se gozdarstvo na to obdobje intenzivno pripravlja in 
išče strokovne rešitve, je z družbenega vidika v tem trenutku 
pomembno čim prej zmanjšati onesnaževanje gozdov in 
odpraviti vzroke zanj ter zagotoviti potrebna sredstva za sana- 
cijo gozdov. Načelo onesnaževalec—plačnik je sicer sprejem- 
ljivo, vendar ga je treba dosledno tudi uveljaviti, če ne gre 
drugače tudi sodno. Zanesljivo pa je, da bodo za sanacijo 
gozdov potrebna tudi proračunska sredstva. 

11. Organizirala bi se enotna republiška gozdarska inšpek- 
cija, ustrezno razporejena po vsej Sloveniji. 

12. Glede na vsebinske spremembe v zakonu bi se spreme- 
nile tudi kazenske določbe. 

13. V zakonu bi določili, da postanejo z dnem uveljavitve 
zakona vsi gozdovi v družbeni lastnini, lastnina Republike 
Slovenije. Iz te lastnine bi se po posebnih predpisih vrnili 
gozdovi prejšnjim lastnikom, preostali gozdovi pa bi ostali 
lastnina Republike Slovenije. Bili bi v pravnem prometu, ki pa 
bi bil omejen. Dela v teh gozdovih bi do konca leta 1993 
prednostno opravljale sedanje gozdnogospodarske organiza- 
cije, ki bi se lahko ob pogojih tega zakona takoj preoblikovale 
v podjetja in bi se nato olastninile v skladu s posebnimi 
predpisi. Vsi dohodki iz teh gozdov bi bili prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 

14. Lastnina Republike Slovenije bi postali tudi prostori in 
oprema, ki jih sedaj uporabljajo delavci, ki opravljajo dela, ki 
bodo prenesena v Republiško upravo za gozdarstvo. Ti pro- 
stori in oprema bi se upravi zagotovili s posebno odločbo 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.Lastnina 
Republike Slovenije bi postali tudi prostori, oprema in drugo 
premoženje gozdarskih raziskovalnih inštitucij, ki jih uporab- 
ljajo delavci za dela in naloge, ki se s tem zakonom prenašajo 
na republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

15. Razdružitev premoženja na »državno«, družbeno, 
zadružno in zasebno lastnino bi s sporazumi uredili Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, TOK in KZ ter druge 
gozdnogospodarske organizacije. 

16. TOK-i gozdarstva bi prenehali delovati po postopku 
likvidacije, saj bodo s spremembo ZOG prenehali naravni in 
drugi pogoji za opravljanje njihove dejavnosti. Variantno pa je 
predvideno, da bi se TOK-i preoblikovali v zadruge. Lastniki 
gozdov pa bodo lahko ustanovili zadruge, podjetja ali druge 
oblike organiziranja za izvajanje gozdarske dejavnosti. 

17. Zaradi prehoda na plačilo davka od katastrskega 
dohodka gozdov je treba uskladiti zemljiški kataster. Uskladi- 
tev bodo izvedle občinske geodetske uprave na podlagi 
podatkov o stanju gozda v naravi. Zato so jim gozdnogospo- 
darske organizacije dolžne posredovati ažurne podatke. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

1. Posledice na področju zaposlenosti 
Bistvena vsebinska sprememba, ki naj bi jo izvedel zakon 

o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, je spre- 
memba v organizaciji gozdarstva. Zakon uvaja organiziranost 
upravnih in strokovnih nalog v Republiški upravi za gozdove 
ter omogoča organiziranje izvajalskega dela v gozdarstvu. 
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Dosedanja neracionalna zaposlenost v gozdarstvu, zniževa- 
nje etatov zaradi poškodovanosti gozdov, organizacijske 
spremembe zaradi sprememb in dopolnitev zakona o gozdo- 
vih, bodo povzročile sorazmerno velike presežke zaposlenih 
v gozdarstvu. Izračuni kažejo, da bodo presežki znašali kar 
2.245 delavcev, kar pomeni 39% zaposlenih v gozdarstvu. Pri 
teh presežkih pa ni upoštevana denacionalizacija gozdov, ki 
bo v obsegu, kakršnega je določal zakon o začasni prepovedi 
sečnje, dodala še presežek 943 zaposlenih v gozdarstvu. 

1.1. Prikaz stanja in potreb po kadrih 
Analizo stanja zaposlenosti je izdelalo Splošno združenje 

gozdarstva Slovenije in podaja stanje zaposlenosti 1. marca 
1990 v gozdnogospodarskih organizacijah. Po podatkih te 
analize je v gozdarstvu zaposlenih 6.131 delavcev. Ob tej 
ugotovitvi je treba poudariti, da je določeno število zaposle- 
nih tudi v ostalih organizacijah, ki gospodarijo z gozdovi,v 
kmetijskih zadrugah in v nekaterih agrokombinatih, ki gospo- 
darijo s približno 38.000 ha gozdov. Število teh delavcen ni 
veliko in jih pri obravnavanju posledic sprememb zakona 
o gozdovih na področju zaposlenosti ne upoštevamo. 

1.1.1. Število in struktura zaposlenih - 1. marca 1990 
Tabela 1 

Organiza- Sipi. inž. 
cija gozd. 

gozd. administ. delavci SKUPAJ 
tehn. 

Gozdna 
gospodarstva 411 760 785 4.175 6.131 

Izobrazbena struktura administrativnega kadra: ekonomist 80 
pravnik, višja upravna 60 
srednja/ekonom., administr./ 422 
drugi 221 
Skupaj: 785 

Struktura delavcev, zaposlenih v gozdarstvu: 
delo- gozdar trakto- voznik mehanik žičničar gradb. drugi SKUPAJ 
vodja rist kamiona delavci 

139 2.563 422 335 325 103 111 177 4.175 

Število zaposlenih se v gozdarstvu že od leta 1988 zmanj- 
šuje. Gozdna gospodarstva so že v tem letu napravila pro- 
grame za zmanjšanje števila zaposlenih zaradi pričakovanih ■ 
znižanih etatov, zaradi zmanjševanja obsega del pri gradnji 
gozdnih cest itn. Statistični podatki kažejo, da se je število 
zaposlenih v letu 1988 zmanjšalo za 3,8%, v letu 1989 za 5,5% 
in za devet mesecev leta 1990 še za nadaljnjih 9,4%. Gozdar- 
stvo je imelo v minulem letu največjo stopnjo zmanjševanja 
zaposlenosti. 

1.1.2. Potrebno število zaposlenih v gozdarstvu 
Število potrebnih kadrov, ki bi lahko delali v gozdarstvu, je 

dobljeno s seštevkom potrebnega števila zaposlenih v Repu- 
bliški upravi za gozdarstvo in možnega števila zaposlenih 
v izvajalskih organizacijah /gozdarskih podjetjih, zadrugah in 
drugih oblikah organiziranosti za izvajanje del v gozdovih/. Pri 
tem je upoštevana racionalna zaposlenost, ki bi izvajalskim 
organizacijam omogočala konkurenčnost. 

V Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so v sektorju za gozdarstvo zaposleni naslednji 
delavci: 
1. svetovalec IS in vodja sektorja dipl.inž.gozd. 1 
2. svetovalec IS dipl.inž.gozd. 1 
3. svetovalec republiškega sekretarja dipl.inž.gozd. 4 
4. referent višja izobrazba 1 
Skupaj: 7 

V Republiški upravi za gozdarstvo bi združili dela in naloge 
sedanjega sektorja za gozdarstvo v Republiškem sekretariatu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter naloge, ki so jim jih 
doslej opravljali delavci v gozdnogospodarskih organizacijah 
ter del nalog Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo. 
Skupno število zaposlenih bi bilo 892, od tega 5 sedaj sistemi- 
ziranih v sektorju za gozdarstvo, 887 pa novih glede na nove 
naloge, ki so jih doslej opravljale gozdnogospodarske organi- 
zacije. 

1.1.2.1. Republiška uprava za gozdove 

dipl.gozd. inž. geo- dipl. dipl. 
inž. gozd. meter inž. ekon. 

gozd. tehn. račun. 

dipl. 
prav- 

adm. del. Skupaj 

novo: 
republiška 
uprava za 266 
gozdove 

500 13 17 89 

% 30,0 56,4 1,5 1,9 0,1 0,1 10,0 

887 

loo 
prenos iz 
sektorja za 
gozdarstvo 
RSKGP 4 

20 
Skupaj: 270 501 13 17 1 1 89 
% 30,2 56,2 1,5 1,9 0,1 0,1 10,0 

5 
loo 
~892 
loo 

1.1.2.2. Izhodišča za izračun potrebnih kadrov za Republi- 
ško upravo za gozdove 

Republiška uprava za gozdove naj bi bila organizirana na 
republiški ravni in bi bila organ v sestavi Republiškega sekre- 
tariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na ravni gozd- 
nogospodarskih območij bi uprava imela izpostave, v okviru 
območja pa v povprečju 6 enot, ki bi bile strokovno koordina- 
cijske enote. Po vsebini bi bili delo in naloge Republiške 
uprave za gozdove razdeljeni na republiško in območno raven 
ter na enote. Prostorska enota bi bili gozdni revirji, ki bi 
odvisno od stanja gozdov in razvojnih ciljev, ki so v gozdno- 
gospodarskih načrtih postavljeni za te gozdove, obsegali od 
1.500 - 4.000 ha. Povprečno pa bi imel revir površino 2.300 
ha. 

V povprečju bi se 5 gozdnih revirjev združevalo v stro- 
kovno- koordinacijsko enoto. Povprečna površina gozdov na 
eno tako enoto bi bila 12.000 ha. Taka enota je med območ- 
jem in revirjem potrebna predvsem zaradi strokovne koordi- 
nacije. Zaradi terenskega dela bi bila organizacijska oblika, ki 
bi vzdrževala neposredno zvezo območje - revir, neučinko- 
vita. Vsako območje bi imelo v povprečju 32 gozdnih revirjev. 
Enote bi bile organizirane tako, da bi se upoštevala tudi 
tradicionalna navezanost lastnikov gozdov na določeno 
območje. Tako bi bila dana možnost za uspešno sodelovanje 
z lastniki, kar je pomembno še posebno zato, ker bodo spre- 
membe in dopolnitve zakona o gozdovih postavile dolžnosti 
lastnikov gozdov na nove podlage. Izpolnjevanje usmeritev iz 
gozdnogospodarskih načrtov bo v veliki meri odvisno od 
uspešnega sodelovanja med lastniki gozdov in strokovnim 
osebjem v gozdnem revirju oziroma enoti. 

1. Naloge Republiške uprave za gozdove na republiški ravni 
Poleg nalog, ki jih že ima Republiški sekretariat za kmetij- 

stvo, gozdarstvo in prehrano na področju gozdarstva in bi se 
v bodoče opravljale v Republiški upravi za gozdove, bi imel še 
naslednje nove naloge: 

- vodi, usmerja in razvija prognostično-diagnostično 
službo za varstvo gozdov; 

- usklajuje gojenje gozdov in usmerja njegov razvoj; 
- usmerja ravnavanje odnosov med sestavinami gozda in 

njihov razvoj; 
- vodi in usmerja razvojno-načrtovalsko delo, usmerja in 

izdeluje letne in srednjeročne programe za dejavnosti, ki 
zagotavljajo trajnost gozdov in njihovih funkcij; 

- izdeluje gozdnogospodarski načrt Republike Slovenije in 
pregleduje gozdnogospodarske in lovskogospodarske načrte 
območij in enot; 

- nadzira in usmerja semenarsko in drevesničarsko dejav- 
nost za gozdove; 

- vodi in razvija informacijski sistem za gozdove in gozdar- 
stvo; 

- izvaja program statističnih raziskav za gozdove in goz- 
darstvo; 

- vodi in usklajuje stike z javnostjo v zvezi z gozdovi; 
- skrbi za pripravo in izvajanje programa izobraževanja 

lastnikov gozdov in javnosti; 
- izdaja soglasja za posege v gozdni prostor; 
7 opravlja druge upravne in strokovne naloge. 
Število zaposlenih na republiški ravni: 
a. visoka izobrazba: 
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dr., mag., dipl.inž.gozd. 11 + 4/že v RSKGP/ 
dipl.inž. računalništva/dipl.inž.gozd./ 3 
dipl. ekonomist 1 
dipl. pravnik 1 

b. višja, srednja: gozdarsko, ekonomska, upravna 
3 + 1 /že v RSKGP/ 

gozdarski tehnik 1 
administrator 5 
Skupaj: 25 + 5 = 30 

2. Naloge območne izpostave Republiške uprave za goz- 
dove: 

- izdeluje gozdnogospodarske in lovskogospodarske 
načrte območja in načrte enot z usmerjanjem in spremljanjem 
izvajanja načrtovanega; 

- sodeluje pri izdelavi letnega programa in srednjeročnega 
programa izvajanja dejavnosti za zagotovitev trajnosti gozdov 
in njihovih funkcij; 

- strokovno usmerja in nadzira dela v dejavnostih iz prejš- 
nje alinee; 

- strokovno spremlja in usmerja izvajanje ukrepov za ohra- 
njanje habitatov prosto živečih živali; 

- spremlja in usmerja uravnavanje odnosov med sestavi- 
nami gozda; 

- pripravlja soglasja za posege v gozdni prostor; 
- pripravlja strokovne podlage za oddajo del v državnih 

gozdovih; 
- pripravlja strokovne podlage za oddajanje del pri gradnji 

in vzdrževanju gozdnih cest; 
- računalniško obdeluje podatke za potrebe območja in 

posreduje podatke za potrebe republiškega informacijskega 
sistema za gozdove in gozdarstvo; 

- sodeluje z javnostjo in izobražuje lastnike gozdov in 
javnost. 

V Sloveniji bi delovalo 14 območnih izpostav Republiške 
uprave za gozdove. 

Število zaposlenih na območnih izpostavah: 
a/visoka izobrazba: dipl.inž.gozd. 168 

dipl.inž.računalništva 14 
b/ višja, srednja izobrazba: gozd.tehnik 49 

geometer 13 
c/ srednja izobrazba: ekonomist, administrator 81 

Skupaj: 325 

3. Naloge enote Republiške uprave za gozdove: 
- izdeluje gojitvene načrte; 
- usmerja sečnjo in odkazuje drevje za posek; 
- izvaja strokovni nadzor v gozdovih; 
- oddaja, nadzira in prevzema dela za varstvo, gojenje in 

izko- riščanje gozdov v državnih gozdovih; 
- oddaja, nadzira in preverja dela za ohranjanje habitatov 

prosto živečih živali; 
- sodeluje pri proučevanju odnosov med rastlinojedimi 

živalmi in rastlinstvom v gozdu; 
- nadzira in evidentira izvedena dela na področju varstva in 

gojenja gozdov v vseh gozdovih; 
- sodeluje in pripravlja strokovne podlage za oddajanje del 

v državnih gozdovih; 
- posreduje podatke za informacijski sistem. 
Število zaposlenih v enotah: 
V okviru Republiške uprave za gozdove bi bilo 87 enot in 

450 revirjev. 
- visoka izobrazba: dipl.inž.gozd. 87 
- višja in srednja: inž.gozd., gozd.tehnik 450 
Skupaj: 537 

Administrativni delavec bi bil zaposlen lahko samo na tistih 
enotah, kjer bo več vnosa podatkov v računalniški sistem in 
več vsakodnevnih stikov z lastniki gozdov. V razdelavi potreb- 
nega števila delavcev to ni upoštevano. 

4. Skupno število zaposlenih v Republiški upravi za goz- 
dove: 

a/ visoka izobrazba: 
dr., mag., dipl.inž.gozd. 266 + 4/žev RSKGP/ 
dipl.inž.računalništva 17 
dipl.ekonomist 1 
dipl.pravnik 1 

b/ višja, srednja: 
inž.gozd., gozd.tehnik 
geometer 
ekonomska, upravna, admin. 

500 + 1 /že v RSKGP/ 
13 
89 

Skupaj: 887 + 5 = 892 
OPIS NALOG NA REPUBLIŠKI RAVNI 

1. Oddelek za načrtovanje na republiški ravni: 
- gozdnogospodarsko in drugo načrtovanje na republiški 

ravni; 
- razvoj in uvajanje metodologij gozdnih inventur; 
- usmerjanje fitocenološkega kartiranja; 
- razvoj in usklajevanje porabe kartografije; 
- usklajevanje načrtovanja na vseh ravneh; 
- dajanje soglasij za velike posege v gozdni prostor; 
- analiziranje in usmerjanje gospodarjenja z živalskim sve- 

tom, spremljanje razvoja biotopov; 
- sodelovanje, spremljanje in uvajanje rezultatov aplikativ- 

nih raziskav o ravnanju z živalstvom in rastlinstvom v gozdu 
v prakso; 

- izdelava gozdnogospodarskega načrta Slovenije; 
- sodelovanje pri izdelavi programa za izvajanje dejavnosti 

za zagotovitev trajnosti gozdov in njihovih funkcij; 
- razvoj in izvajanje spremljanja odnosov med sestavnimi 

deli gozda; 
- usmerjanje gospodarjenja z gozdnim prostorom in sode- 

lovanje pri pripravi prostorskega plana R Slovenije. 
2. Oddelek za gojenje in varstvo gozdov 
- spremljanje in uvajanje rezultatov aplikativnih raziskav 

v gojenje in varstvo gozdov v praksi; 
- usklajevanje strokovnega dela za gojenje gozdov; 
- priprava programov za gojenje gozdov; 
- usklajevanje oddaje gozdnogojitvenih del in varstvenih 

del izvajalskim organizacijam; 
- usmerjanje razvoja in nadzor na področju semenarstva in 

drevesničarstva; 
- vodenje in skrb za razvoj poročevalsko-diagnostične in 

prognostične službe za področje varstva gozdov; 
- sodelovanje pri usmerjanju ravnanja z živalskim svetom 

v gozdu; 
- sodelovanje pri proučevanju usklajenosti odnosov med 

sestavinami gozda. 
3. Oddelek za izkoriščanje gozdov in gozdne prometnice 
- spremljanje razvoja tehnologije pri izkoriščanju gozdov, 

gradnji in vzdrževanju gozdnih cest; 
- izdelava navodil za oddajo sečnje v državnih gozdovih 

izvajalskim organizacijam; 
- sodelovanje pri nadzoru nad pogodbami, sklenjenimi 

z izvajalskimi organizacijami; 
- razvoj in usmerjanje načrtovanja gozdnih prometnic; 
- izdelava navodil za vodenje katastra gozdnih cest; 
- izdelava standardov in normativov za gradnjo in vzdrže- 

vanje prometnic; 
- priprava programov za gradnjo in vzdrževanje gozdnih 

cest; 
- usklajevanje oddaje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest 

izvajalskim organizacijam. 
4. Oddelek za stike z javnostjo 
- popularizacija pomena gozdov v stikih z javnostjo; 
- sistematično usmerjanje razvoja gozdnih učnih poti; 
- izdajanje poljudnih priročnikov in prospektov; 
- načrtovanje in sodelovanje v izobraževanju lastnikov 

gozdov. 
5. Oddelek za finančne analize in knjigovodstvo 
- izdelava primerjalnih finančnih analiz za uresničevanje 

programa; 
-sodelovanje pri izdelavi mesečnih zahtevkov za izvajalce 

del; 
-sodelovanje pri izdelavi mesečnih obračunov za izvedena 

dela v državnih gozdovih in dela v zasebnih gozdovih,ki se 
subvencionirajo; 

-izvajanje izplačil za kupljeni material in za druge stroške; 
-vodenje finančnega knjigovodstva; 
-sodelovanje pri nadzoru nad pogodbami, sklenjenimi 

z izvajalci del; 
-kontrola podatkov za obračun osebnih dohodkov. 
6. Splošni oddelek 
- sprotno vodenje evidence zaposlenih; 
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-skrb za prijave in odjave zaposlenih in sodelovanje 
s kadrovsko službo pri RSKGP; 

-sodelovanje pri pripravi pogodb z izvajalskimi organizaci- 
jami in odgovornost za njihovo pravno pravilnost; 

-sodelovanje pri reševanju sporov, ki izhajajo iz pogodb. 
7. Oddelek za informacije 
- razvoj informacijskega sistema za potrebe Republiške 

uprave za gozdove; 
-razvoj in vpeljava računalniških programov; 
-obdelava podatkov za republiško raven; 
-povezava z Zavodom RS za statistiko in izdelava statistič- 

nih raziskovanj za gozdove in gozdarstvo; 
-vzdrževanje banke podatkov na republiški ravni; 
-izvajanje administrativnih poslov za republiško raven 

Republiške uprave za gozdove. 
OPIS NALOG NA OBMOČJU IZPOSTAVE 

1. Načrtovanje: 
- izdelava gozdnogospodarskih in lovskogospodarskih 

načrtov območij in enot; 
-fitocenološko kartiranje; 
-podrobna valorizacija gozdnega prostora; 
-spremljanje razvoja biotopov; 
-načrtovanje ukrepov za usklajevanje odnosov med sesta- 

vinami gozdaf; 
-določanje in usmerjanje izvajanja ukrepov za ohranjanje 

habitatov prosto živečih vrst živali; 
-usmerjanje in vodenje ugotavljanja odnosov med rastlino- 

jedimi živalmi in rastlinstvom v gozdu; 
-določanje in usmerjanje izvajanja ukrepov za izboljšanje 

življenjskih možnosti prosto živečih živali z ustreznimi bioteh- 
ničnimi deli; 

-usmerjanje in strokovni nadzor nad usklajevanjem odno- 
sov med populacijami divjadi in gozdom z vsakoletnim dolo- 
čanjem ustreznih posegov z odstrelom posamezne vrste div- 
jadi; 

-strokovni nadzor nad izvajanjem gozdnogospodarskih 
načrtov; 

-usklajevanje strokovnega dela z gojenjem gozdov in izko- 
riščanjem gozdov; 

-določanje osnovnih načrtovalskih enot, oddelkov, od- 
sekov; 

-geodetske izmere; 
-tehnična priprava kart. 
2. Gojenje in varstvo gozdov: 
- sodelovanje pri izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko- 

gospodarskih načrtov; 
-usmerjanje in nadzor izvajanja gojenja in varstva gozdov; 
-sodelovanje pri spremljanju razvoja odnosov med sestavi- 

nami gozda; 
-sodelovanje pri določanju ukrepov za ohranjanje kakovo- 

sti in izboljšanje življenjskih pogojev prosto živečih živali; 
-priprava pogodb z izvajalskimi organizacijami za izvajanje 

gozdnogojitvenih in varstvenih del; 
-koordinacija izdelave gozdnogojitvenih načrtov; 
-sodelovanje pri izvajanju prognostično-diagnostične 

službe za področje varstva gozdov; 
-sodelovanje pri popularizaciji gozdov in izobraževanju 

lastnikov gozdov in javnosti. 
3. Izkoriščanje gozdov in načrtovanje gozdnih prometnic: 
- sodelovanje pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov; 
-usmerjanje in nadzor sečnje in spravila; 
-priprava pogodb za sečnjo v državnih gozdovih; 
-sodelovanje pri izdelavi programov za področje izkorišča- 

nja državnih gozdov; 
-sodelovanje pri popularizaciji gozdov in izobraževanju 

lastnikov gozdov in javnosti. 
4. Računalniška obdelava podatkov: 
- spremljanje izvajanja gozdnogospodarskih načrtov; 
-spremljanje izvajanja pogodb v državnih gozdovih; 
-računalniška obdelava podatkov za izdelavo gozdnogo- 

spodarskih načrtov; 
-računalniška analiza vzorčnih ploskev; 
-fotointerpretacija; 
-računalniško vodenje materialnega knjigovodstva; 
-zbiranje podatkov za republiško raven. 
5. Administracija: 
- vnos podatkov v računalnik; 
-tehnična priprava pogodb z izvajalskimi organizacijami; 

-tipkanje za potrebe območja; 
-risanje prilog in kartografskih delov načrta; 
-urejanje pošte; 
-vodenje materialnega knjigovodstva; 
-nabava potrošnega materiala; 
-priprava podatkov za obračun osebnih dohodkov. 
6. Strokovna koordinacija na enoti: 
- usmerjanje gojitvenega načrtovanja; 
-spremljanje gospodarjenja z gozdovi; 
-nadomeščanje na revirju; 
-nadzor nad izvajanjem del v gozdovih; 
-sodelovanje pri oddaji del izvajalcem v državnih gozdovih. 
7. Revirni gozdar: 
- gozdnogojitveno načrtovanje; 
—usmerjanje sečnje z označevanjem drevja za posek in 

izdelavo strokovnih navodil za sečnjo, evidenca poseka za 
potrebe spremljanja razvoja gozdov; 

-strokovni nadzor izvajanja del za ohranjanje okolja prosto 
živečih živali in del za izboljšanje njihovih življenjskih mož- 
nosti; 

-prevzem izvedenih del iz prejšnje alinee; 
-sodelovanje pri proučevanju usklajenosti odnosov med 

rastlinojedimi živalmi in rastlinstvom v gozdu; 
-splošni strokovni nadzor uresničevanja v gozdnogospo- 

darskih načrtih predvidenih usmeritev za ravnanje s prosto 
živečimi živalmi; 

-splošen strokovni nadzor v gozdovih; 
-sodelovanje pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov 

enot; 
-prevzemanje izvedenih del v sečnji, gojenju in varstvu 

gozdov v državnih gozdovih; 
-nadziranje in evidentiranje izvedenih varstvenih in gojitve- 

nih del za potrebe spremljanja razvoja gozdov 
-sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za oddajo del 

v gozdovih; 
-posredovanje podatkov za informacijski sistem. 

SEKTORSKE POVEZAVE V REPUBLIŠKI UPRAVI ZA GOZ- 
DOVE 

Republiška uprava za gozdove ima naslednje funkcije: stro- 
kovno, analitsko, finančno in materialno knjigovodsko, 
kadrovsko in informativno funkcijo. 

1. Strokovna funkcija 
Z opravljanjem te funkcije naj bi Republiška uprava za 

gozdove zagotavljala uresničevanje zakona o gozdovih. 
Preko nje naj bi bil zagotovljen enak strokovni odnos do vseh 
gozdov ne glede na lastništvo. Vrh območne izpostave po 
strokovni plati bi predstavljali oddelki za: 

- razvoj, gozdnogospodarsko, lovskogospodarsko, pro- 
storsko in gozdnogojitveno načrtovanje; 

-gojenje in varstvo gozdov; 
-izkoriščanje gozdov in gozdne prometnice; 
-izobraževanje in stike z javnostjo. 
Vse inštrukcije za strokovno delo in koordinacijo tega dela 

bi potekale iz centra uprave. Od tu prihaja tudi uvajanje 
novosti v stroki in koordinacija dela. Center uprave za goz- 
dove pripravlja standarde in normative, ki so potrebni za 
oddajo del v državnih gozdovih in izdaja navodila za stimulira- 
nje določenih del v gozdovih fizičnih in pravnih oseb. Vodstvo 
Republiške uprave za gozdove je odgovorno tudi za progra- 
miranje dinamike izvajanja posameznih del, ki se financirajo 
iz proračuna Republike Slovenije in za mesečno poračunava- 
nje obvez izvajalskih organizacij pri izkoriščanju v državnih 
gozdovih in mesečne poračune za izvedena gojitvena in var- 
stvena dela v državnih gozdovih ter dela pri gradnji in vzdrže- 
vanju gozdnih cest izvajalskim organizacijam. 

Na ravni območja se izdela program strokovnih opravil. 
Tega se prenese v vse strokovno usklajevalne enote. Te izde- 
lajo možno dinamiko za izvedbo posameznih gozdnogojitve- 
nih del v gozdovih fizičnih in pravnih oseb, ki se subvencioni- 
rajo iz proračuna Republike Slovenije. Pripravi se vse stro- 
kovne podlage za izdelavo pogodb za izvajanje del v državnih 
gozdovih. Na podlagi standardov in normativov ter plana in 
dinamike, ki jih posreduje vodstvo Republiške uprave za goz- 
dove, se pripravijo pogodbe za izvajanje posameznih del 
v državnih gozdovih. V pogodbah se določi mesečna finančna 
obveza za izvajalca sečnje v državnih gozdovih in postavi 
zahteve o dinamiki in kakovosti izvedbe gozdnogojitvenih in 
varstvenih del, določijo normativi in pogoji poračuna izvede- 
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nih del iz proračuna Republike Slovenije. Pogodbe s posa- 
meznimi izvajalci sklene direktor Republiške uprave za goz- 
dove, ki lahko to pooblastilo prenese na vodjo območne 
izpostave, dela v izvajanje pa se oddajo na območni ravni. 

Strokovni delavci enote spremljajo, nadzirajo in prevzemajo 
izvedena dela in pripravijo osnovne podatke za obračunava- 
nje izvedenih del. 

Območne izpostave izdelujejo gozdnogospodarske in lov- 
skogospodarske načrte območij in enot na podlagi usmeritev 
republiškega centra Republiške uprave za gozdove. Pri tem 
sodelujejo tudi strokovni delavci enot oziroma gozdnih revir- 
jev. Na republiškem centru se izdela gozdnogospodarski 
načrt Republike Slovenije. 

2. Analitsko finančna in materialno knjigovodska funkcija 
Ta funkcija za Republiško upravo za gozdove v celoti 

poteka preko računovodstva Republiškega sekretariata za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V Republiški upravi za gozdove potekata samo nadzor in 
priprava obračunov za posameznega izvajalca del po 
pogodbi, ki se posredujejo na proračun Republike Slovenije. 
Oddelek za finančne analize in materialno knjigovodstvo 
mesečno pripravlja za proračun terjatve do posameznih izva- 
jalcev sečnje v državnih gozdovih in obračune za izvedena 
gozdnogojitvena in varstvena dela v državnih gozdovih. Pla- 
čila iz proračuna se izvedejo na podlagi obračunov nepo- 
sredno izvajalcem del. Plačilo finančnih intervencij v gozdove 
pa se na podlagi obračunov izvaja mesečno preko Republiške 
uprave za gozdove. 

Oddelek za finančne analize in materialno knjigovodstvo 
uredi tudi potrebne fizične podatke za obračun osebnih 
dohodkov, ki jih posreduje računovodstvu Republiški sekreta- 
riat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki obračuna in 
izvede izplačila osebnih dohodkov. 

Nakup materiala za potrebe Republiške uprave za gozdove 
se izvaja na podlagi letnih programov in jih izvaja območna 
izpostava. Na tej ravni se zato vodi tudi najnujnejše materi- 
alno knjigovodstvo. Plačilo materiala izvede finančno analit- 
ski oddelek iz računa Republiške uprave za gozdove, ki 
dobiva za ta namen mesečno nakazilo iz proračuna. Po tej 
poti se izvedejo tudi izplačila vseh stroškov. Obračun in izpla- 
čilo posrednih stroškov poteka tako kot obračun in izplačilo 
osebnih dohodkov. Za te potrebe se na Republiškem sekreta- 
riatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodi tudi finančno 
knjigovodstvo. 

3. Kadrovska in pravna funkcija 
Kadrovski oddelek na Republiški upravi za gozdove izvaja 

osnovno evidenco o kadrih in skrbi za pravočasno ažuriranje 
podatkov o zaposlenih v Republiški upravi za gozdove. Vse 
druge naloge v zvezi z zaposlenimi /odjave, prijave itd./ izvaja 
ta oddelek s pomočjo vodstva na območnih izpostavah. 

Pravni oddelek sodeluje tudi pri pripravi pogodb z izvajalci, 
skrbi za njihovo pravno pravilnost in izvaja pravne postopke, 
ki so potrebni zaradi neizpolnjevanja pogodb. 

4. Informativna funkcija 
Na območju se zbirajo in za območno raven obdelujejo 

podatki o izvajanju gozdnogospodarskih načrtov, izvajanju 
pogodb, spremlja se izvajanje del v zasebnih gozdovih. Tako 
obdelani podatki, ki prihajajo iz strokovno-koordinacijskih 
enot, postanejo informacije za območno raven, istočasno pa 
so tudi podatki za obdelavo na republiški ravni. 

Obdelava podatkov na republiški ravni so informacije za 
območno raven in potrebe Republiškega sekretariata za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na republiški ravni naj bi se 
izvajal sistem statističnih raziskav za gozdove. 

Izpeljana naj bi bila povezava z republiškim računalniškim 
centrom za potrebe upravnih organov, kjer bi bila tudi shra- 
njena in vzdrževana podatkovna baza. 

Računalniški programi naj bi bili izvedeni tako, da bi bilo 
mogoče čim več podatkov s terena vnesti neposredno v raču- 
nalnik. Na ta način bi bilo možno zmanjšati administrativni 
kader na minimum. Z računalniškim sistemom naj bi se izvajal 
tudi prenos pošte, navodil itn. Komunikacijska oprema bi 
morala omogočiti povezavo med območji in republiko, enote 
pa naj bi imele komunikacijske povezave z območjem. 

1.1.2.3. Izračun možnega števila zaposlenih pri izvajanju del 
v gozdovih 

Z ločitvijo javnih in poslovnih funkcij bo v okviru območja 
prišlo do organiziranja različnih oblik izvajalskih organizacij. 

Spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih dajejo možnost, 
da se oblikuje tudi gozdarsko podjetje, ki naj bi bilo v začetku 
organizirano kot družbeno podjetje, kasneje pa kot podjetje 
v mešani lastnini ali delniška družba. Že takoj v začetku pa bo 
na področju izvajanja del prišla do izraza tudi privatna inici- 
ativa. 

Potrebno število strokovnega kadra je bilo izračunano na 
podlagi modela, ki je bil narejen za postojnsko gozdnogospo- 
darsko območje, kjer se je kot glavno merilo jemala konku- 
renčna sposobnost, pa tudi možnost za ustrezno kakovost 
izvedenih del. Pri izvajanju del v gozdovih s strani različnih 
izvajalskih organizacij bo treba zagotoviti, da bodo dela 
opravljena kakovostno, brez škode za gozd. Da bi to dosegli, 
predpisujejo tudi v sosednih državah minimalne pogoje uspo- 
sobljenosti izvajalskih organizacij, kar naj bi določal tudi 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih oz. 
ustrezen podzakonski predpis. Za izhodišče je vzeta tudi 
predpostavka, da v državnih gozdovih izvajalska organizacija 
organizira tudi prodajo gozdnih lesnih sortimentov. 

1. Izhodišča za državne gozdove 
Pri izračunavanju potrebnega števila delavcev je bif upošte- 

van izkoristek delovnih dni 170 na leto, pri traktoristih in 
voznikih pa 200 dni. 

Normativi za izračun potrebnega števila delavcev so bili: 
sekač 9,5 m3/dan = 655 delavcev 
traktorist 20 m3/dan = 311 
voznik 40 m3/dan = 140 

Za gozdnogojitvena in varstvena dela, ki se predvidevajo po 
usmeritvah novih gozdnogospodarskih načrtov območij: 

delavcev 
obnova 19.357 dni/leto = 114 
nega 51.055 dni/leto = 300 
varstvo 15.073 dni/leto = 89 
premena 5.137 dni/leto = 30 
etat /možni posek/ 1,245.643 m3/leto 
površina gozdov 352.000 ha. 

Pri prikazu števila potrebnih delavcev za izvedbo del 
v državnih gozdovih ni upoštevan vpliv denacionalizacije 
državnih gozdov. Dosledno upoštevanje denacionalizacije 
v okvirih, ki jih je določal zakon o začasni prepovedi sečnje, bi 
zmanjšala število potrebnih delavcev v izvajalskih organizaci- 
jah za nadaljnjih 943 zaposlenih. Samo etat bo na površini 
141.000 ha zmanjšan za 450.000 m3. 

Pri prikazu možne zaposlitve strokovnega kadra v izvajal- 
skih organizacijah se je izhajalo iz predpostavke: 

- dipl.inž. gozdarstva na 15.000 m3 blagovne proizvodnje; 
- inž. gozd., tehnik na 8.000 m3 blagovne proizvodnje. 
2. Izhodišča za zasebne gozdove 
Dejstvo je, da so lastniki gozdov po analizi, ki je bila oprav- 

ljena v letu 1987, sami opravili 47% potrebnih gozdnogojitve- 
nih del v svojih gozdovih. Ta odstotek se je v zadnjih letih še 
zmanjševal inje močno padel v letu 1990, ko je gozdnogospo- 
darskim organizacijam zmanjkovalo sredstev za plačevanje 
izvedbe teh del. Pri sečnji za blagovno proizvodnjov zasebnih 
gozdovih so drugi izvajalci sodelovali s 30% deležem. 

Pri izračunu je upoštevano, da bi izvajalske organizacije 
imele možnost izvesti 50% del v obnovi, negi in varstvu goz- 
dov v zasebnih gozdovih. Od njihovega učinkovitega dela in 
konkurenčnosti bo v največji meri odvisno ali bo njihova 
udeležba v izvedbi del večja ali manjša. 

Blagovna proizvodnja v zasebnih gozdovih je že vrsto let 
blizu 1,000.000 m3. Verjetno bo zadržala to raven tudi naprej, 
ko se bo tržišče za gozdne lesne sortimente dokončno obliko- 
valo v novih pogojih sproščenega prometa z lesom. Izvajalske 
organizacije naj bi pri sečnji, spravilu in prevozu v zasebnih 
gozdovih sodelovale s 30% deležem. 

Dela po gozdnogospodarskih načrtih območja: 

- obnova 
- nega 
- varstvo 
- etat(možni posek) 
blagovna proizvodnja 
- površina gozdov 

26.455 dni/leto 
65.068 dni/leto 
12.432 dni/leto 

1,741.700 m3/leto 
900.000 m3/ha 

670.000 ha. 
Za izvedbo posameznih del so upoštevani enaki normativi 

kot za državne gozdove. 
Možno število zaposlenih v izvajalskih organizacijah: 
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dipl.inž. gozd.inž. 
gozd. g.tehnik 

ost. z 
VŠ izob. 

admin. delavci SKUPAJ 

državni gozdovi 
možnost v 
zas. gozd. 

70 

18 

130 

34 

56 135 2.161 

399 

2.552 

451 
SKUPAJ: 164 56 135 2.560 3.003 

Pričakovani presežki zaposlenih v gozdarstvu: 
dipl.inž. 
gozd. + 
računal. 

inž.gozd. 
gozd.teh. 
geometer 

ost. z 
Vin VŠ 

admin. 
sred. 

izobr. 

delavci SKUPAJ 

Zaposleni 
31.3.1990 411 760 140 645 4.175 6.131 
Uprava za gozd. 283 513 2 89 - 887 
Izvajal.organiz. 
/možno/ 88 164 56 135 2.560 3.003 
Razlika 
% 

+40 
10 

+83 
11 

+82 
58 

+421 
65 

+1.615 +2.241 
39 37 

Očitno je, da se pričakuje največji presežek zaposlenih pri 
negozdarjih ,z visoko in višjo izobrazbo, kjer prevladujejo 
diplomirani pravniki in ekonomisti, v administraciji in pri 
fizičnih delavcih. Med fizičnimi delavci je okoli 500 invalidov, 
od teh je večina delovnih invalidov. 

Pričakovani presežki zaposlenih pri delavcih /po strukturi/: 

delo- 
vodje 

gozd. traktor, voznik meha- 
kamio. nik 

žičn. gradb. ostaliSKUPAJ 
del. prof. 

Stanje 
31.3.1990 139 2.563 422 335 325 103 111 177 4.175 
Možnosti 
zaposl. za 
drž.gozd. 
Možne potrebe 
za zasebni 
gozd 
Razlika 
% 

139 1.050 311 140 130 103 111 177 2.161 

304 
+1.209 

47 

30 
+81 

19 

35 
+160 

48 

30 
+165 

50 

399 
+1.615 

39 

Pri izračunu potrebnega števila delavcev ni upoštevana 
nikakršna rezerva, ampak samo potrebno število, '■"^čunano 
na osnovi normativov. Žičničarji so specializirani za dela 
z napravami, ki bodo vedno bolj iskane tudi zaradi naravovar- 
stvenih ukrepov, zato se pri tem profilu delavcev ne izkazuje 
presežkov. Presežkov zaposlenih se ne izkazujejo tudi pri 
gradbenih in drugih delavcih zaradi tega, ker se ne da realno 
oceniti bodočih potreb v izvajalskih organizacijah. Prav tako 
niso upoštevani presežki, ki bodo nastali zaradi denacionali- 
zacije gozdov, obstojajo pa že sedaj, ker se pri gospodarjenju 
poskuša zadržati okvir, ki ga je določil zakon o začasni prepo- 
vedi sečnje. Realno je zato pričakovati, da bo presežek zapo- 
slenih v gozdarstvu okoli 3.000 ali 49%. 

1.1.3. Primerjalne analize zaposlenih strokovnih kadrov 
Trenutno ima slovensko gozdarstvo zaposlenih 1.171 goz- 

darskih strokovnjakov (podatki brez zaposlenih v Inštitutu za 
gozdno in lesno gospodarstvo, na VTOZD za gozdarstvo 
Biotehniške fakultete in drugih organizacij, ki gospodarijo 
z gozdovi). To pomeni, da pride en strokovnjak na 892 ha 
gozda. 

Težko je napraviti kakovostne primerjalne analize z drža- 
vami srednje Evrope, ker je strokovno delo različno koncipi- 
rano. Pretežno so sistemi sosednjih dežel usmerjeni v nadzor 
in sankcioniranje napačnega ravnanja lastnika gozda. Pri nas 
pa naj bi se zgradil sistem, kjer bi stroka lastniku gozda 
pomagala, da bi v gozdu dosegel svoje cilje, ob tem pa naj bi 
se dosegalo tudi optimalno zagotavljanje javnih interesov. 
Zahtevnost takega koncepta in zahtevnost razmer, v katerih je 
treba dosegati načrtovane usmeritve v gozdovih, zahteva 
dodatno usposabljanje strokovnega kadra. Strokovno delo, ki 
temelji na aktivnem usmerjanju razvoja gozdov, zahteva od 
strokovnjaka vsestransko usposobljenot. Samo čuvanje ne 
zadošča. Zlasti v kontaktu z lastnikom gozda je treba svetovati 
in to pravočasno. S podobnimi ugotovitvami se že srečujejo 

tudi v drugih državah, čeprav je njihov strokovni sistem tre- 
nutno zgrajen na nadzorni službi. 

Primerjalni podatki o strokovnih kadrih Tabela 
SL. NEM. AVST. IT. 

stanje možno Upr.za Baden Bavar. skupaj uprava Furlan. 
skup. gozd. Wuert. -Jul.Kr. 

z izv.o. jav.g.sl. 
dip.inžg. 
HA/INŽ. 
inž.,teh.g. 
HA/TEH. 
čuvaji 
HA/ČUV. 
strok. 
HA/STROK. 

411 
2.542 

760 
1.375 

1.171 

371 
2.816 

677 
1.543 

1.048 
997 

283 
3.692 

513 
2.037 

7% 
1.312 

416 
3.255 
2.148 

630 

2.564 
524 

852 269 28 
4.052 12.835 10.000 
1.730 333 76 
1.995 10.368 

662 
5.215 
1.264 
2.731 

1.161 
2.974 
3.743 

922 

3.700 
132 

2.100 
236 

1.186 
pov. gozdov 

1,075.000 1.354.000 3.452.801 280.000 

Pri primerjalnih podatkih je treba opozoriti, da so povsod 
upoštevani podatki o zaposlenih strokovnih kadrih v gozdar- 
ski javni službi in podjetjih, brez zaposlenih kadrov v znan- 
stvenih ustanovah. 

PRIKAZ VSEBINE DELA GOZDARSKEGA STROKOVNEGA 
KADRA V ŠVICI, BADEM- VVUERTEMBERGU IN AVSTRIJI 

ŠVICA: 
Površina gozdov: 
skupaj 
javni gozdovi 
zasebni gozdovi 
Povprečna zasebna gozdna posest 
Letna sečnja: 

1,037.561 ha 
724.530 ha 
313.031 ha 

1,9 ha. 
okoli 4,0 mio m3. 

Državna uprava na področju gozdarstva: 
Zvezna skupščina nadzor - potrjevanje kantonskih odlo- 

kov, proračunski in zakonski odloki 
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve - soglasja za sub- 

vencioniranje izdaja krčitvenih dovoljenj 
Zvezni urad za gozdove in okolje 
Zvezna direkcija gozdov -informatika, statistika, izobraže- 

vanje, subvencije, krčitvena dovoljenja, nadzor nad varstvom 
gozdov 

Direkcija za gozdarstvo v kantonih - nadzor, planiranje in 
koordinacija 

Kantonski gozdarski urad /26/ - informacije, svetovanje, 
izobraževanje, koordinacija, nadzor nad gozdarskim osebjem 
na nižji ravni, tehnično svetovanje in kontrola 

Območni gozdarski urad /160/ - nadzor in kontrola, vode- 
nje terenskihgozdarjev, izobraževanje in usposa- Ijanje, izde- 
lava gozdnogospodarskih načrtov, sodelovanje pri prostor- 
skem planiranju, odkazilo, svetovanje gozdnim obratom, 
vodenje obratov državnih gozdov, varstvo gozdov 

Revir -nadzor in kontrola, vodenje gozdnih obratov,odka- 
zilo, svetovanje gozdnim posestnikom, sodelovanje pri goz- 
darskih projektih, izobraževanje /pripravnikov/, izmera lesa in 
sortiranje itd. 

Za operativno gospodarjenje z gozdovi so pristojni kantoni 
s posebno gozdarsko službo. Po sektorjih lastništva so obli- 
kovani gozdni obrati, v katerih se opravljajo vse gozdarske 
dejavnosti. Za strokovna dela v obratih, ki nimajo zaposle- 
nega gozdarskega inženirja, skrbi območni nadgozdar. 

Za gospodarjenje z javnimi gozdovi je obvezna izdelava 
gozdno- gospodarskih načrtov in odkazilo drevja za posek. 

Podrobnih podatkov o številu strokovnih kadrov nimamo. 
Po nepopolnih podatkih pa ima državna gozdarska služba 
okoli 310 gozdarskih inženirjev. 

Država subvencionira gozdarska dela. Subvencije so 
zvezne, kantonske in občinske. Večinoma so med seboj pove- 
zane. Subvencionira se gozdnogojitvena dela, urejanje hudo- 
urniških območij, izobraževanje gozdnih delavcev, povečani 
stroški izkoriščanja gozdov v nekaterih izjemnih razmerah ali 
izjemnih terenskih pogojih. Brezobrestno se kreditira nakup 
gozdarske mehanizacije in podobno. Lastniki gozdov plaču- 
jejo davek na premoženje /posest/ gozdov in na čisti prihodek 
od prodaje lesa oziroma gozdarskih del /10 - 18% čistega 
dohodka ter 1.5 promila od vrednosti premoženja letno/. 
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Davčni prihodki iz gozdov se v glavnem ujemajo s skupno 
višino subvencij za gozdarske dejavnosti. 

AVSTRIJA 

Površina gozdov: skupaj 3,452.801 ha 
zasebni gozdovi 2,261.417 ha 
zvezni gozdovi 543.582 ha 
drugi javni gozdovi 
647.802 ha /vljučno cerkveni gozdovi in gozdovi skupnosti/ 

Državna uprava za področje gozdarstva: 
Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo/Sekcija za 

gozdarstvo/ 
Direkcija za gozdove -neposredna odgovornost za izvaja- 

nje zakona in varovanje javnih interesov za gozdove, nadzor, 
pospeševanje razvoja gospodarjenja z gozdovi, načrtovanje 
odpiranja gozdov s prometnicami, sanacija gozdov 

Deželne direkcije za gozdove /9/ 
Gozdarske inšpekcije (87)/po političnih okrajih/ 
Operativno gospodarjenje z gozdovi:- lastniki gozdov/z 

obvezo zaposliti gozdarskega tehnika nad 500 ha in gozdar- 
skega inženirja nad 1.800 ha/ - podjetje za zvezne gozdove 
/65 gozdnih uprav/ 

Gozdarski strokovni kadri /v državni upravi in operativi, brez 
fakultete, inštituta in gozdarskih šol/ 

Skupajj 3.743 
Gozdarski inženirji 852 
Gozdarski tehniki 1.730 
Gozdni čuvaji 1.161 

Gozdarski strokovni kadri po dejavnosti inž. tehn. čuvaji 
Podjetje za zvezne gozdove 144 
Zasebni obrati 174 
Kmetijsko gozdarske zbornice 80 
Državna uprava 269 
Uprava deželnih in občinskih gozdov 24 
Hudourniška služba 92 
Zasebni biroji in drugo 69 
Fakulteta in inštitut 97 
Gozdarske šole 24 
SKUPAJ: 
Državna uprava: 
- gozdarska 196 
- kmetijska 42 
- državne drevesnice 2 
- finančne direkcije 9 
- drugi državni uradi 20 
SKUPAJ: 269 

513 25 
700 378 

17 30 
333 662 

89 55 
13 1 
65 9 
28 
27 4 

973 1.785 1.164 

303 
1 
8 
3 

18 
333 

661 

662 

Gozdnogospodarsko načrtovanje ni obvezno, javni gozdovi 
in večji zasebni obrati imajo načrte. Za območje političnih 
okrajev (87/ imajo izdelane 10—letne gozdarske razvojne 
plane. Za ogrožena območja pa posebne plane /638/. Gozdno 
inventuro opravlja Inštitut.Država subvencionira gozdarska 
dela v zasebnih gozdovih. Ima posebne pograme pospeševa- 
nja gozdov. Pospeševalni programi predstavljajo 42% vseh 
vlaganj v gozdove. Pospeševalne programe sofinancirajo 
država in dežele z okoli 39%, različno za posamezne dejavno- 
sti /gojenje gozdov 45%, varstvo gozdov 33%, gozdne ceste 
33%/. Subvencije lahko dobijo posestniki do 400 ha posesti, 
ostali dobijo le kredite. 

NEMČIJA /dežela Baden-Wuertemberg/ 

Površina gozdov: 
skupaj 1,1354.751 ha 
državni 330.000 ha 
drugi javni gozdovi 522.000 ha 
zasebni gozdovi 502.000 ha 

Državna uprava za področje gozdarstva: 
Deželno ministrstvo za kmetijstvo/oddelek za gozdarstvo/ 
Gozdarski uradi /190/ -skrb za izvajanje zakona v vseh 

gozdovih, gospodarjenje z državnimi gozdovi, gozdno- teh- 
nično vodenje javnih gozdov in gozdov skupnosti /če nimajo 
svojih gozdnih obratov, pomoč zasebnim lastnikom gozdov 

Gozdni revirji /1.041/ 

Gozdarski strokovni kadri v državni gozdarski upravi: 
visoka izobrazba 416 

višja izobrazba 1.364 
srednja izobrazba 784 
SKUPAJ: 2.564 

Iz prikaza sistemov delovanja gozdarskega strokovnega 
kadra je očitno, da so sistemi v državah zelo različni. Pred- 
vsem je ta različnost v primerjavi z našim sistemom v zahtev- 
nosti in tudi v kakovosti strokovnega dela. V večini držav ima 
strokovni kader manjše zadolžitve kot pri nas. Ta različnost 
pristopov opozarja, da sistema strokovnega dela z gozdom ne 
moremo enostavno prenesti iz ene države v drugo, kar pa 
seveda ne pomeni, da se določenih rešitev ne da koristno 
uporabiti. 

1.1.4. Ugotovitve o zaposlenih v gozdarstvu 
Presežek zaposlenih v gozdarstvu je gotovo problem, ki ga 

bodoče izvajalske organizacije lahko razrešijo samo 
s pomočjo države. Smotrno bi bilo, da se presežkov zaposle- 
nih ne bi delilo med upravo in izvajalskimi podjetji. Ker bo 
razreševanje presežka zaposlenih naloženo izvajalskim 
podjetjem, ki bodo nastala iz sedanjih gozdnih gospodarstev, 
morajo imeti za določeno obdobje prednostno pravico pri 
izvajanju del v državnih gozdovih. Izključno od njihovih ambi- 
cij bo odvisno, ali bodo načrtovale nove dejavnosti, ki bi 
omogočile odpiranje novih delovnih mest, na katerih bi se 
zaposlili presežni delavci. 

Presežek delavcev bo nastal zaradi: 
1. racionalizacij in spremenjenih pogojev gospodarjenja: 

zmanjšanega obsega sečnje in zmanjšanega obsega gradenj 
gozdnih cest, težje prodaje gozdnih sortimentov in nelikvid- 
nosti; 

2. spremenjenega sistema gospodarjenja z gozdovi, ki naj 
bi ga določale spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih: 
lastnik, ne pa gozdogospodarska organizacija, naj bi bil 
odgovoren za gospodarjenje z gozdovi, ukine se obvezna 
prodaja lesa preko gozdnogospodarskih organizacij; 

3. prepovedi sečnje v delu sedanjih družbenih gozdov, ki 
bodo vrnjeni bivšim lastnikom. 

Razdružitev sedanjih gozdnogospodarskih organizacij na 
»javno službo« in izvajalske organizacije, ki bodo morale 
v določenem času postati podjetja, zahteva takojšnje ukrepa- 
nje na področju zaposlenosti. Predvideni presežki, ki bodo 
morali biti natančno ugotovljeni po posameznih gozdnogo- 
spodarskih območjih najpozneje v dveh mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakona, naj bi ostali v izvajalskih organizacijah. Zaradi 
vseh že prej opisanih razlogov pa bodo ti presežki predstav- 
ljali precejšen problem za preoblikovanje dosedanjega 
sistema gospodarjenja z gozdovi in za uspešno poslovanje 
izvajalskih organizacij. Če za presežke delavcev te organiza- 
cije ne bodo dobile ustrezne in glede na razlog nastanka 
presežkov utemeljene pomoči države, bodo morale v stečaj. 
Zato je treba zagotoviti pri financiranju pravic delavcev, ki 
bodo postali presežek zaradi sprememb zakona o gozdovih in 
zaradi denacionalizacije, ustrezno sofinanciranje iz republi- 
škega proračuna. 

Zaradi prenehanja obvezne prodaje lesa preko gozdnogo- 
spodarskih organizacij bo po ocenah 390 delavcev odveč. Če 
upoštevamo, da je približno 25 % preveč zaposlenih zaradi 
neracionalnega zaposlovanja, je realen presežek, ki ga bo 
s tem ukrepom povzročil zakon, 300 delavcev. 

Ob denacionalizaciji naj bi se prejšnjim lastnikom, pred- 
vsem kmetom, vrnilo približno 141.000 ha gozdov, zaradi 
česar bo zmanjšana blagovna proizvodnja družbenega sek- 
torja za okoli 450.000 m3. V letu 1991 bo mogoče brez škode 
za gozdove nadomestiti le 30% poseka v preostalih družbenih 
gozdovih. V bodoče vrnjenih gozdovih pa bo treba izvajati 
nujna gozdnogojitvena in varstvena dela ter vzdrževanje 
gozdnih cest. Za izvedbo vseh varstvenih del bo potrebno 
6.000 dni, za nujna negovalna dela (40% vseh negovalnih del) 
pa 8.000 dni. Vrednostno to pomeni 33.000.000 din. Če ta 
sredstva ne bodo sistemsko zagotovljena, bo treba v teh 
gozdovih pred vračilom posekati približno 90.000 m3 lesa. 

Če bi iz gospodarjenja vzeli celotno površino 141.000 ha in 
ob predpostavki, da bi lahko na 60 % ostalih družbenih 
gozdov nadomestili brez škode le 30 % poseka, bi to za 
presežek zaposlenih pomenilo: 
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- sečnja, spravilo, prevoz 330 delavcev /56.000 dnin/ 
- gojitvena in varstvena dela 140 delavcev /23.000 dnin/ 
- druga dela gozdarskih strokovnjakov 100 delavcev 
skupaj 570 delavcev 

Zaradi sprememb pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi 
postanejo delavci v temeljnih organizacijah kooperantov pre- 
sežek, ki ga povzroči ta zakon. Država naj bi z omogočanjem 
likvidacije TOK zagotovila ustrezna sredstva za uresničevanje 
pravic delavcev organizacije, ki je v likvidacijskem postopku. 
Gre za 537 zaposlenih v neposredni proizvodnji. 

Za presežek zaposlenih, ki bi nastal zaradi sprostitve pro- 
meta z lesom, denacionalizacije gozdov bi bilo treba zagoto- 
viti iz proračuna Republike Slovenije ustrezna nadomestila za 
870 delavcev, kar znaša 7.I07.900 din (vrednost februar 1991). 

Zaradi težav, v katerih se je znašlo gozdarstvo, bo razreše- 
vanje problema presežnih delavcev oteženo. Gozdna gospo- 
darstva ne bodo imela možnosti zagotavljati materialnih 
obveznosti zanje. Zato bi bilo treba omogočiti: 

1. da se spremembe, ki naj bi jih prinašal zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o gozdovih, smatrajo za organiza- 
cijske spremembe in da je bodočim izvajalcem omogočeno: 

- da po sprejemu zakona lahko takoj začno delovati kot 
podjetja po zakonu o podjetjih; 

- da lahlfo iz delov TOZD in TOK, ki so evidentno lahko 
samostojna podjetja /žage, mehanične delavnice itd./ to lahko 
tudi postanejo. 

2. da se pomaga na ustrezen način razrešiti problem delov- 
nih invalidov. 

3. da za presežke delavcev, nastale iz tehnoloških, organi- 
zacijskih in ekonomskih razlogov ter zaradi ukrepov Repu- 
blike Slovenije, zagotavlja sorazmerni delež finančnih sred- 
stev tudi država. 

2. Posledice za proračun 
Po veljavnem zakonu o gozdovih gozdarstvo /lastniki goz- 

dov in gozdna gospodarstva/ samo financira vlaganja v goz- 
dove, stroko in velik del njene nadgradnje. Večkrat pa je bilo 
že ugotovljeno, da je treba za zagotavljanje sredstev za biolo- 
ško reprodukcijo oblikovati drugačen sistem, ki bo določal 
širši krog zavezancev. Javnosti je bila do sedaj poznana samo 
vrednost programov za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena v gozdarstvu, ki je znašala nekaj več kot 500 mio din. 
Ko pa se obravnava celotno vrednost vlaganj v gozdove in 
delovanje gozdarske službe, je ta okoli 1 mlrd din: 
- financiranje javne gozdarske službe 312.796 mio din 
- vrednost vlaganj v državne gozdove 223.513 mio din 
- vrednost vlaganj v zasebne gozdove 272.106 mio din 
- raziskovalna dejavnost 36.500 mio din 

844.915 mio din 

Pri zagotavljanju sredstev ne bo težav v državnih gozdovih. 
Z gospodarjenjem v teh gozdovih se bodo zagotavljala vsa 
potrebna sredstva. 

V zasebnih gozdovih naj bi s spremembami in dopolnitvami 
zakona o gozdovih odgovornost za izvedbo obnove, nege in 
varstva v svojem gozdu prevzel lastnik gozda. To pa v času 
prehoda iz enega sistema v drugi sistem izvedbe nujnih del za 
ohranitev gozdov nikakor ni garancija, da bodo ta dela tudi 
izvedena. Analiza izvajanja gojitvenih in varstvenih del iz leta 
1987 je pokazala, da so lastniki opravili v svojih gozdovih le 
47% potrebnih del. Tak nizek odstotek pa je bil dosežen kljub 
temu, da so lastniki gozdov dobivali ta dela plačana v skladu 
z zakonom o gozdovih: »za enako delo pripada lastniku 
gozda toliko plačila, kot znaša bruto osebni dohodek delavca 
v temeljni organizaciji kooperantov in nadomestilo za vložena 
lastna delovna sredstva ter druga nadomestila, ki izvirajo iz 
dela.« V letu 1990 je bil odstotek del, ki so jih opravili lastniki 
sami, še znatno nižji, ker je gozdnim gospodarstvom zmanj- 
kovalo sredstev za biološko reprodukcijo. Prav zaradi tega je 
nujno, da se v proračunu Republike Slovenije zagotovijo 
sredstva za intervencije v gozdovih. S takimi sredstvi bi se 
lahko zagotavljala vsaj delna stimulacija za izvajanje nujnih 
vlaganj v zasebne gozdove. Samo sankcije nikakor ne bodo 
prispevale, da bi se soudeležba lastnikov gozdov pri izvedbi 
obnove, nege in varstva v njihovih gozdovih povečala. 

Uspešnost, ki je bila v dosedanjem sistemu gospodarjenja 
z gozdovi dosežena pri gradnjah in vzdrževanju gozdnih cest, 
bi bilo treba zagotavljati tudi naprej. Za vzdrževanje cest bi 

morala biti zagotovljena sredstva v proračunu. Tako bi bilo 
omogočeno organizirano in koordinirano vzdrževanje. 

Če se pri vlaganju v zasebnih gozdovih upošteva samo 
intervencije, ki dosegajo 50% vrednosti dela, potem bi bilo 
treba v proračunu zagotoviti za: 
- javno gozdarsko službo 312.796 mio din 
- vlaganja v državne gozdove 223.513 mio din 
- vlaganja v zasebne gozdove 95.732 mio din 
- razvojno-raziskovalno delo 36.500 mio din 
Skupaj: 668.541 mio din 

Viri, ki naj bi jih določale spremembe in dopolnitve zakona 
o gozdovih, bi v proračun Republike Slovenije prispevali: 

2.1. Gospodarjenje z državnimi gozdovi 
a/ Izhodišča za izračun gozdne takse, ki bi jo izvajalci sečnje 

odvedli v republiški proračun: 
- razlika med povprečno prodajno ceno in povprečnimi 

stroški izkoriščanja z vključenim dobičkom 40% povprečne 
prodajne cene- etat v državnih gozdovih 1,245.643 m3- 
povprečna prodajna cena 900 din/m3 

Izračun na podlagi izhodišč pokaže, da bi ta vir za proračun 
predstavljal 381,166.000 din.Opozoriti pa velja, da je pri izra- 
čunu upoštevan etat za vse sedanje družbene gozdove 
/352.000 ha/. Pri predpostavki, da bi bili istočasno denaciona- 
lizirani vsi gozdovi, za katere je veljal zakon o začasni prepo-' 
vedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepo- 
vedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini, se "bo 
zmanjšal letni etat v teh gozdovih za bruto498.257 m3. V tem 
sorazmerju se bo zmanjšal tudi prihodek za republiški prora- 
čun iz gospodarjenja z državnimi gozdovi. Hkrati s tem se 
bodo zmanjšale potrebe za vlaganje v državne gozdove in 
povečale potrebe za vlaganja v zasebne gozdove. Za vlaganje 
v gozdove bi bilo treba pri taki predpostavki in pri izhodišču, 
da bi bila stimulacija v višini 50% vrednosti izvedenih del 
v zasebnih gozdovih, zagotoviti: 

- javna gozdarska služba 312.796 mio din 
- vlaganja v državne gozdove 134.107 miodin 
- vlaganja v zasebne gozdove 140.435 mio din 
- znanstveno raziskovalno delo 36.500 mio din 
Skupaj: 623.836 mio din 

Gozdna taksa, vir za republiški proračun iz državnih goz- 
dov, bi se zmanjšala na 228.699 mio din, kar bi bilo za 94.592 
mio din več kot bi znašale potrebe za vlaganja v te gozdove. 

2.2. 10% odkupne vrednosti plodov, živali, zdravilnih rastlin 
V Sloveniji ni natančne evidence o odkupu navedenih gozd- 

nih proizvodov. Organizacije, ki odkupujejo gobe, so po svo- 
jih podatkih odkupile: leta 1989 358 ton gob, leta 1990 pa 112 
ton. Ta podatek kaže na močno nihanje v prometu s temi 
plodovi. Po ocenah poznavalcev trga s temi plodovi pa orga- 
niziran odkup predstavlja samo 60% v komercialne namene 
nabranih količin. Ta vir bi uvedli zato, da bi bilo možno 
usmerjati nabiranje gob, rastlin, plodov in živali ogroženih 
vrst. Seveda je predpogoj za to, da se ustvari potreben red pri 
prometu s postranskimi gozdnimi plodovi. 

Ocenjuje se, da bi lahko ta vir za republiški proračun pred- 
stavljal 5,000.000 din. 

2.3. 30% od prihodka iz lovišč 
Po statističnih podatkih lovskih organizacij Slovenije je 

prihodek gospodarskih dejavnosti v loviščih v letu 1989 
znašal: 
- lovske družine 16,346.943 din 
- lovske organizacije 8,708.614 din 
Skupaj: 25,054.557 din 

Ocenjuje se, da je izkazani prihodek majhen, še zlasti priho- 
dek lovskih družin. Prihodek gospodarskih dejavnosti v loviš- 
čih niha iz leta v leto. Vzrok so predvsem razmere na trgu 
z divjačino. Ocenjuje se, da bi ta vir lahko predstavljal 
40,000.000 din. 

2.4. Povračilo za uporabo cest v ceni goriva, ki je bilo porab- 
ljeno na gozdnih cestah in za gozdno mehanizacijo, je že 
sedaj vir za financiranje dejavnosti posebnega družbenega 
pomena v gozdovih - odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. 
Višina povračila se je določila vsako leto na podlagi poseb- 
nega sporazuma med Republiškim sekretariatom za kmetij- 
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stvo, gozdarstvo in prehrano (prej SIS za gozdarstvo Slove- 
nije) in Republiškim sekretariatom za promet in zveze (prej 
SIS za ceste Slovenije). Za leto 1989 je to povračilo znašalo 
3,800.000 din. 

Približni izračun, ki je bil narejen za leto 1990, kaže,da bo 
povračilo za to leto okoli 10,000.000 din. 

2.5. Sprememba namebnosti gozdnih zemljišč naj bi se preu- 
smerila v vlaganja v gozdove. Na podlagi zbranih podatkov, ki 
temeljijo na plačani odškodnini in ne zajemajo vseh kmetij- 
skih zemljišč, ki so zakonito ali v nasprotju z zakonom spre- 
menila namembnost, je bilo gibanje spremembe namembno- 
sti gozdnih zemljišč: 
leta m2 % od spremembe 

namembnosti vseh 
zemljišč 

1986 
1987 
1988 
1989 

805.503 
461.957 
514.736 
326.446 

13,3 
7,6 

12,1 
6,6 

Pri izračunu bi 
15,000.000 din. 

ta vir lahko pomenil od 10,000.000 do 

2.6. Prikaz odhodkov in prihodkov za področje gozdov kot 
posledica sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih 

ODHODKI: 
Potrebe za javno gozdarsko službo in za vlaganje v gozdove, 
pri čemer je v 1. inačici upoštevano 352.000 ha družbenih 
gozdov, pri 2.inačici pa zaradi denacionalizacije 141.000 ha 
gozdov manj: 

- javna gozdarska služba 
- vlaganja v državne gozdove 
- vlaganja v zasebne gozdove 
- znanstveno razisk. delo 

din 
312,796.000 
223,513.000 
95,732.000 
36,500.000 

din 
312,796.000 
134,107.000 
140,435.000 
36,500.000 

Skupaj: 668,541.000 623,838.000 
V prehodnem obdobju (do izvedbe denacionalizacije) bo za 
varstvena in nujna negovalna dela treba zagotoviti 33,000.000 
din. 

PRIHODKI: 
Upoštevani so samo prihodki, ki bi jih za proračun omogočale 
spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih: 

din 
- gospodar, z drž. gozdovi 381,166.000 
- 10% od odkup. vred. plodov 5,000.000 
- 30% prihodka iz lovišč 40,000.000 
- povrač. za uporabo cest 10,000.000 
- sprem. nam. gozd. zem. 12,500.000 

din 
228,699.000 

5,000.000 
40,000.000 
10,000.000 
12,500.000 

Skupaj: 
Razlika: 

448,666.000 296,195.000 
-219,875.000 -327,643.000 

Razlika med potrebnimi sredstvi za financiranje javne gozdar- 
ske službe in programa vlaganj v gozdove in z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih določenimi 
viri, bi bila od 219,875.000 din do 327,643.000 din. Ta razlika 
naj bi se v proračunu Slovenije pokrila s sredstvi dohodnine, 
davka na promet z lesom in z drugimi prihodki. 

3. Posledice v prometu z lesom 

Spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih ukinjajo tudi 13. 
člen zakona o gozdovih, ki določa, da sme dajati gozdne 
lesne sortimente v promet le gozdnogospodarska organiza- 
cija. S prenehanjem veljavnosti tega člena se bo izgubil pre- 
gled nad prodajo za skoraj 50% blagovne proizvodnje. 
Iz zasebnih gozdov je bila že nekaj let zapovrstjo ustvarjena 
blagovna proizvodnja preko 1,100.000 m3: 
leto 1986 1,201.000 m3 
leto 1987 1,146.000 m3 
leto 1988 1,128.000 m3 
leto 1989 1,130.000 m3 
Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih 
Republiška uprava za gozdove ne bo imela pregleda nad 

blagovnimi tokovi. Koliko in kakšni gozdni lesni sortimenti se 
bodo pojavljali v prodaji, bo v največji meri odvisno od razmer 
na trgu. Gotovo je, da bodo posebno v prvem letu po uveljavi- 
tvi sprememb zakona blagovni tokovi neurejeni, da bodo na 
trgu predvsem vrednejši sortimenti in da bo zaradi tega tudi 
v gozdovih lahko prišlo do čezmernega pritiska na te sorti- 
mente. 
Potrebe po lesu so se v lesni industriji zmanjšale za okoli 30%, 
vendar je 50% delež blagovne proizvodnje iz zasebnih gozdov 
tako velik, da bo začetna neurejenost v prometu z gozdnimi 
lesnimi sortimenti lahko povzročila večje motnje v preskrbi 
lesne industrije. 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih se 
bodo na trgu pojavljali gozdni lesni sortimenti iz državnih 
gozdov in gozdov drugih pravnih in fizičnih oseb. Z enakimi 
obremenitvami prometa bo treba zagotoviti, da se bodo vsi 
sortimenti pojavljali na trgu pod enakimi pogoji. 

4. Zagonski stroški za Republiško upravo za gozdove 
Po osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih bodo prostori in oprema, ki so že sedaj služili za 
dejavnost, ki jo naj bi opravljala Republiška uprava za goz- 
dove, postali državna last. Tako bodo za delovanje javne 
gozdarske službe na razpolago skoraj vsa potrebna sredstva. 
Zlasti to velja za območne izpostave. Kljub temu pa bo treba 
zagotoviti nekaj investicijskih sredstev, predvsem opreme za 
obdelavo podatkov in komuniciranje, brez katere je nemo- 
goče uvesti normalno delovanje uprave. 
Posebna oprema kom vrednost /din/ 
- osebni rač. 386/33, 300 Mb disk 
- komunikacijska 
mreža /modemi, kartice/ 
- grafična postaja: 
386/33, 300 MB disk, 
barvni monitor, risalnik, 
digitalnik, scaner 
- osebni računalnik 286/16 40 MB 
disk /urejanje programov/ 
SKUPAJ OPREMA: 

1 

15 

2 

144.000 

150.000 

171.000 

63.000 

528.000 DIN 

Zgoraj navedeno opremo bi bilo treba kupiti že v letu 1991. 

5. S spremembami in dopolnitvami zakona bodo nastale nove 
naloge: 
- za Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije; 
- za Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano; 
- za občinske geodetske uprave; 
- za Republiško geodetsko upravo; 
- za Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora ter ustrezne občinske upravne organe; 
- za Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine in 
ustrezne regionalne zavode. 

6. Organizacijske spremembe: 
- organizira se Republiška uprava za gozdove s 14 območ- 
nimi izpostavami; 
- organizira se enotne republiška gozdarske inšpekcija; 
- gozdnogospodarski TOK-i v sestavi gozdnogospodarskih 
DO se likvidirajo oz. variantno preoblikujejo v zadruge; 
- gozdnogospodarske organizacije nadaljujejo z delom, 
dokler se ne preoblikujejo v podjetja v skladu s posebnimi 
predpisi; 
- Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo nadaljuje z razi- 
skovalnim delom, naloge gozdarske informatike pa se prene- 
sejo v Republiško upravo za gozdove skupaj s prostori, 
opremo in delavci. 

7. Lastnina: 
- gozdovi, ki so družbena lastnina v upravljanju gozdnogo- 
spodarskih organizacij, postanejo lastnina Republike Slove- 
nije; 
- del prostorov in opreme gozdnogospodarskih organizacij 
in gozdarskih raziskovalnih organizacij postane lastnina 
Republike Slovenije in se nameni za delo Republiške uprave 
za gozdove; 
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- del prostorov in opreme, ki jih uporablja občinska gozdar- 
ska inšpekcija, se prenese na Republiški gozdarski inšpekto- 
rat skupaj z delavci, ki za dela gozdaskega inšpektorja izpol- 
njujejo pogoje. 
8. Inšpekcija 
S 1. 1. 1992 se organizira enotna republiška gozdarska 
inšpekcija v Republiškem gozdarskem inšpektoratu, ki je 
v sestavi Republiškega sekretariat za kmetijstvo, gozdrastvo 
in prehrano. 
Republiški gozdarski inšpektorat vodi glavni republiški goz- 
darski inšpektor. Za delo inšpekcije bi bili organizirani center 
v Ljubljani in osmem izpostav, in sicer: 
1. ljubljansko območje /GG Ljubljana in GG Kočevje/ sedež 
Ljubljana: 
- glavni republiški gozdarski inšpektor 1 
- pomočnik glavnega rep.gozdarskega inšpektorja 1 
- republiški gozdarski inšpektorji 3 

2. pomursko območje /GG Murska Sobota/ sedež Murska 
Sobota: 
- republiški gozdarski inšpektor 1 

3. podravsko območje /GG Maribor/ sedež Maribor: 
- republiški gozdarski inšpektor 2 
4. koroško območje /GG Slovenj Gradec/ sedež Dravograd: 
- republiški gozdarski inšpektor 1 
5. celjsko območje /GG Celje in GG Nazarje/ sedež Celje: 
- republiški gozdarski inšpektor 2 
6. gorenjsko območje /GG Bled in GG Kranj/ sedež Kranj: 
- republiški gozdarski inšpektor 2 
7. dolenjsko območje /GG Novo mesto in GG Brežice/ sedež 
Novo mesto: 
- republiški gozdarski inšpektor 2 
8. primorsko območje /GG Tolmin/ sedež Nova Gorica: 
- republiški gozdarski inšpektor 1 
9. kraško-notrajsko območje /GG Postojna in ZPMK Sežana/ 
sedež Postojna: 
- republiški gozdarski inšpektor 2 
Skupaj: 18 

Za financiranje te inšpekcije bo treba v republiškem prora- 
čunu za leto 1992 zagotoviti ustrezna sredstva in za ta del 
zmanjšati sredstva v občinskih proračunih. 

OSNUTEK ZAKONA o gozdovih 

1. člen 
V zakonu o gozdovih /Uradni list SRS, št.18/85, 29/86 in 24/ 

89/ se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 
»/2/ Splošno koristne funkcije gozdov po tem zakonu so: 

varovalna, hidrološka,zoocenotska, klimatološka, lesno- 
proizvodna, higiensko-zdravstvena, estetska, turistično-re- 
kreativna, poučna, raziskovalna in obrambna ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine.« 

2. člen 
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Gozd po tem zakonu je zemljišče, ki je poraslo z gozd- 

nim drevjem v obliki sestoja ne glede na to, kot kaj je vpisano 
v zemljiškem katastru. Določbe tega zakona se uporabljajo 
tudi za zemljišča, ki niso porasla z gozdnim drevjem, so pa 
s prostorskim planom namenjena za gozd.« 

Doda se nov čertrti odstavek, ki se glasi: 
»/4/ V primeru dvoma o tem, kaj se šteje za gozd, odloča 

predstojnikrepubliškega upravnega organa, pristojnega za 
kmetijstvo in gozdarstvo.« 

3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Gozdnogospodarsko območje je geografsko in ekolo- 

ško zaokrožena celota, v kateri se enotno usmerja, usklajuje 
in spremlja razvoj gozdov. 

/2/ Gozdnogospodarska območja določa in spreminja 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.« 

4. člen 
5. in 6.člen se črtata. 

5. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Gozdovi na ozemlju Republike Slovenije razen gozdov 

v zasebni in zadružni lastnini so lastnina Republike Slovenije. 
121 Gozdovi v zasebni lastnini so gozdovi v lastnini fizičnih 

oseb, cerkva, samostanov in podobnih civilnopravnih oseb 
/varianta: fizičnih in civilnopravnih oseb/. V zadružni lastnini 
so le tisti gozdovi, ki so jih združeni kmetje kupili iz sredstev, 
združenih v zadrugi. «. 

6. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Z gozdovi gospodarijo: 
- lastniki z gozdovi v zasebni lastnini; 
- zadruge z gozdovi v zadružni lastnini; 
- Republika Slovenija s svojimi gozdovi /v nadaljnjem bese- 

dilu: lastniki/. 
121 Strokovna gozdarska dela za usmerjanje, usklajevanje in 

spremljanje razvoja vseh gozdov in njihovih funkcij razen 
raziskovalnega dela opravlja republiški upravni organ, pristo- 
jen za gozdarstvo, in sicer: 

- izdeluje strokovne podlage za prostorsko planiranje in 
sodeluje pri prostorskem planiranju za področje gozdarstva; 

- izdeluje gozdnogospodarske in lovskogospodarske 
načrte območij in gospodarskih enot ter gozdnogojitvene 
načrte; 

- spremlja uresničevanje gozdnogospodarskih in gozdno- 
gojitvenih načrtov ter vodi evidenco o njihovem uresniče- 
vanju; 

- strokovno usmerja gospodarjenje z gozdovi za ohranitev 
in razvoj splošnokoristnih funkcij gozdov; 

- izvaja strokovni nadzor v gozdovih; 
- usmerja in nadzira semenarske in drevesničarske dejav- 

nosti; 
- načrtuje, nadzira uresničevanje in prevzem opravljenih 

gozdnogojitvenih in varstvenih del v vseh gozdovih; 
- označuje gozdno drevje za posek oziroma daje strokovna 

navodila za sečnjo v vseh gozdovih; 
- nadzira uresničevanje poseka; 
- načrtuje odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, 

oddaja dela izvajalcem, nadzira gradnje gozdnih prometnic in 
njihovo vzdrževanje, prevzema opravljena dela; 

- usmerja ter nadzira gospodarjenje z življenjskim okoljem 
prostoživečih živali in usmerja gospodarjenje s prostožive- 
čimi živalmi; 

- izvaja prognostično-diagnostično službo za varstvo 
gozdov; 

- razvija in vodi informacijski sistem za gozdove in gozdar- 
stvo; 

- izvaja program statističnih raziskav za gozdove in goz- 
darstvo; 

- skrbi za popularizacijo gozdov, izobraževanje in prosvet- 
Ijevanje lastnikov gozdov ter javnosti. 

/3/ Poleg nalog iz prejšnjega odstavka republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo, oddaja dela in nadzira izva- 
jalce ter določa standarde in normative za ta dela za gozdove 
v lastnini Republike Slovenije. 

/4/ Razvojno raziskovalno delo na področju gozdarstva 
opravljajo raziskovalne organizacije. 

/51 Dela v gozdovih lahko opravljajo lastniki gozdov. Če 
lastniki gozdov ne opravijo potrebnih del sami, jih lahko 
opravijo le usposobljena izvajalska podjetja oziroma zaseb- 
niki s samostojnim osebnim delom. 

/6/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, pred- 
piše minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalsko 
podjetje oziroma zasebnik.« 

7. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi: 
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8.a člen 
Gozdovi so dobrina splošnega pomena, zato se lastninska 

pravica na gozdovih po tem zakonu omeji: 
- z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtova- 

njem vseh potrebnih del v gozdovih, vključno s posekom 
/etatom/; 

- z obveznimi ukrepi, ki zagotavljajo trajnost gozdov in 
njihovih splošno koristnih funkcij; 
- z dovolitvijo prostega dostopa in gibanja vsem občanom ; 
- z dovoljenim nabiranjem plodov, zdravilnih rastlin, gob in 

dovoljenim čebelarjenjem v skladu s posebnimi predpisi; 
- z dovoljenim lovom in nabiranjem prosto živečih živali 

v skladu s posebnimi predpisi.». 

8. člen 
9. do 13. člen se črtajo. 

9. člen 
Črtajo se poglavje« II. Samoupravne interesne skupnosti" 

in 14. do 20. člen. 

10. člen 
Naslov III.poglavja, ki postane II. poglavje, se spremeni tako, 

da se glasi: 
»II. STROKOVNA GOZDARSKA DELA IN GOSPODARJENJE 

Z GOZDOVI«. 

11. člen 
Črtajo se podpoglavje »1.Planski akti« in 21. do 26. člen. 

12. člen 
Številka »2« pred naslovom podpoglavja »Gozdnogospo- 

darski načrti« se nadomesti s številko »1«. 

13. člen 
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»/3/ Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski 

načrt Republike Slovenije, gozdnogospodarski načrti obmo- 
čij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot ter gozd- 
nogojitveni načrti.Gozdnogospodarski načrti se izdelujejo za 
dobo lo let.« 

V četrtem odstavku se za besedo »gozdovih« postavi pika in 
črta besedilo: »ali ker niso zagotovljeni ekonomski, tehnolo- 
ški ali kadrovski pogoji, predvideni s planskimi akti.« 

14. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte izde- 

luje republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 
12/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, raz- 

grne osnutek gozdnogospodarskega načrta. Javna razgrnitev 
se opravi na način, ki je v predpisih o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor predpisan za razgrnitev prostorsko 
izvedbenih aktov. 

/3/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, je 
dolžan lastnike gozdov seznaniti z vsebino gozdnogospodar- 
skih in gozdnogojitvenih načrtov. Lastniki gozdov lahko sode- 
lujejo pri izdelavi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtov. Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov je treba 
upoštevati tudi zahteve urejanja prostora, varstva okolja ter 
naravne in kulturne dediščine. H gozdnogospodarskemu 
načrtu Republike Slovenije je treba pridobiti soglasje republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za varstvo okolja in 
urejanje prostora, ki si mora pred izdajo soglasja pridobiti 
mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. H gozdnogospodarskim načrtom območij 
in gospodarskih enot je treba pridobiti soglasje občinskega 
upravnega organa, pristojnega za varstvo okolja in urejanje 
prostora, ki se ga lahko izda po predhodnem mnenju ustrez- 
nega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. 

/4/ Izvajanje gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtov je obvezno.« 

15. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Z gozdnogospodarskim načrtom Republike Slovenije 

se na podlagi stanja gozdov določijo strokovni cilji in splošne 

usmeritve za doseganje trajnosti gozdov in vseh njihovih 
funkcij. 

/2/ Z gozdnogospodarskimi načrti območij se ob upošteva- 
nju razvojnih zakonitosti gozdov opredelijo strokovni cilji in 
predvidijo ukrepi, ki zagotavljajo doseganje ciljev iz 3. člena 
zakona. Gozdnogospodarski načrti so obvezna podlaga za 
gospodarjenje z gozdovi kot ekosistemom. Cilji, usmeritve in 
ukrepi za usklajevanje razmerij med rastlinskimi in živalskimi 
vrstami iz gozdnogospodarskega načrta območja morajo biti 
upoštevani v lovskogospodarskem načrtu območja po predpi- 
sih o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč. 

/3/ V gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot se 
uveljavljajo strokovni cilji, usmeritve in pogoji iz gozdnogo- 
spodarskih načrtov območij ter določijo ukrepi po osnovnih 
ureditvenih enotah. Ti načrti vsebujejo strokovne podlage za 
gospodarjenje z gozdovi, strokovno tehnične pogoje in 
načine varstva ter gojenja gozdov, gospodarjenja s prosto 
živečimi živalmi, odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami 
in izkoriščanja gozdov. 

/4/ V gozdnogospodarskih načrtih enot se po osnovnih 
ureditvenih enotah določi intenzivnost gozdnogojitvenega 
načrtovanja in način odkazila drevja za posek. Podlaga za to 
določitev je poudarjenost splošnokoristnih funkcij gozdov. 
Po tem zakonu se za odkazilo šteje označitev drevja za posek 
oziroma strokovno navodilo za sečnjo. 

/5/ Z gozdnogojitvenim načrtom se določijo vrste gozdno- 
gojitvenih in varstvenih del in količine možnega poseka ter 
njihova prostorska inčasovna razporeditev, kakovost ter 
intenziteta in dinamika izvedbe v posameznih sestojih ozi- 
roma gozdnih parcelah. 

/6/ V kartografskem delu gozdnogospodarskega načrta 
območja se ovrednotijo funkcije gozdov, določijo območja 
gozdov in v njihovem okviru: varovalni gozdovi in gozdovi 
s posebnim namenom, degradirani gozdovi, gozdovi, ki jih je 
treba sanirati, gozdovi, v katerih je potrebna podrobnejša 
analiza gozdnatega prostora, vplivna območja gozdov in 
opredelijo območja v zaraščanju ter območja manj ranljivih 
površin. 

16. člen 
30. člen se črta. 

17. člen 
31. člen se črta. 

18. člen 
Črtajo se podpoglavje »3. Zagotavljanje sredstev za dejav- 

nosti posebnega družbenega pomena« in 33. do 37. člen. 

19. člen 

Črtajo se podpoglavje »4. Skupno gospodarjenje z goz- 
dovi« in 38. do 48. člen. 

20. člen 
Številka »5« pred naslovom podpoglavja »Gojenje in izko- 

riščanje gozdov« se nadomesti s številko »2«. 

21. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi:»/1/ Gozdovi se gojijo in 
izkoriščajo na podlagi strokovnih usmeritev iz gozdnogospo- 
darskih načrtov gospodarskih enot. Usmeritve se uresničujejo 
s potrebnimi gozdnogojitvenimi deli in posekom, ki zagotav- 
ljajo trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij. 

/2/ Obseg, vrsta, način in čas izvedbe potrebnih gozdnogoji- 
tvenih del ter količina možnega poseka se določijo z gozdno- 
gojitvenim načrtom. 

/3/ V gozdovih se lahko drevje seka šele potem, ko je 
odkazano za posek. Drevje za posek odkazuje pooblaščeni 
delavec republiškega upravnega organa, pristojnega za goz- 
darstvo. Način odkazila se določi v gozdnogospodarskem 
načrtu gospodarske enote upoštevaje povdarjenost splošno 
koristnih funkcij. Odkazilo se lahko nanaša na daljše časovno 
obdobje, vendar ne daljše kot je veljavnost gozdnogospodar- 
skega načrta gospodarske enote. 

/4/ Označevanje drevja za posek je obvezno v varovalnih 
gozdovih in v gozdovih s posebnim namenom ter v drugih 
primerih, določenih z gozdnogospodarskim načrtom gospo- 
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darske enote. V drugih gozdovih je sečnja mogoča v skladu 
s strokovnim navodilom republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za gozdarstvo. Podrobnejše pogoje za odkazilo 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, 
v pravilniku o gozdnem redu. Sečnja v zasebnih gozdovih se 
lahko izvaja le po predhodni priglasitvi republiškemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za gozdarstvo. 

/51 Odkazilo za sečnjo se opravi na zahtevo lastnika gozda. 
Strokovni delavec republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za gozdarstvo odkaže drevje za posek najpozneje v 30 
dneh po priglasitvi sečnje. Če odkazila drevja za posek ne 
izvede v 3o dneh, lahko lastnik gozda poseka drevje v skladu 
z gozdnogojitvenim načrtom, za pravilnost tako izvedene seč- 
nje pa odgovarja republiški upravni organ, pristojen za goz- 
darstvo. Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, 
odredi sečnjo in odkaže drevje za posek po uradni dolžnosti, 
če je to potrebno zaradi varstvenih ali nujnih gozdnogojitve- 
nih ukrepov. 

/6/ Izjemni posegi v gozdove s sanitarno sečnjo na golo ali 
krčenjem gozdov se urejajo z dovoljenji ali z nalogi za sečnjo 
na golo ali z dovoljenji za krčitev gozdov, ki jih na zahtevo 
lastnika gozda izda v upravnem postopku republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo, po predhodnem soglasju 
občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo okolja 
in urejanje prostora, ki si mora pred izdajo soglasja pridobiti 
mnenje regijskega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. S tem dovoljenjem oziroma nalogomse določi tudi 
način odkazila drevja oziroma sečnje. Krčitev varovalnega 
gozda ali gozda s posebnim namenom ni dovoljena. 

/7/ Ohranitev in renaturizacija gozdov se zagotavljata 
z obnovo, nego in gozdno-varstvenimi ukrepi. Lastnik gozda 
mora poskrbeti za to, da so ta dela opravljena v roku in na 
način, kot ga določi republiški upravni organ, pristojen za 
gozdarstvo. 

/8/ Način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka se 
podrobneje določi v pravilniku o gozdnem redu. 

/9/ Če lastnik gozda ne poskrbi za izvedbo ukrepov iz 
sedmega odstavka tega člena v predpisanih rokih, zagotovi 
njihovo izvedbo na njegov račun republiški upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo. 

/lo/ Če lastnik gozda ne upošteva določil gozdnogojitvenih 
načrtov oziroma odkazila, se mu lahko v upravnem postopku, 
ki ga vodirepubliški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, za 
določen čas, vendar ne več kot 5 let, prepove gospodarjenje 
z gozdom. Izvedbo potrebne sečnje zagotovi na njegov račun 
republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. Kriterije za 
izrekanje ukrepa prepovedi gospodarjenja predpiše republi- 
ški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

/11/ Če uporabnik lovišča ne izvede ukrepov za uskladitev 
populacije divjadi z določbami gozdnogospodarskega načrta 
in z njim usklajenega lovskogospodarskega načrta, zagotovi 
izvajanje ukrepov na njegove stroške republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo. 

/12/ V vseh gozdovih je treba vzpostaviti ali ohranjati 
naravno sestavo, zmes in gostoto rastlinskih in živalskih vrst. 

22. člen 
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Vsa dela v gozdovih morajo biti opravljena v ustreznem 

letnem času na način, ki ne ogroža posameznih delov gozd- 
nega ekosistema in zagotavlja gozdni red. Lastnik gozda 
mora vsa dela opravljati v skladu z zakonom in podzakon- 
skimi predpisi, ki urejajo varstvo gozdov, kmetijskih zemljišč, 
divjadi, naravne in kulturne dediščine ter varstvo pred 
požari.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»/3/ Lastnik gozda lahko pridobiva seme, smolo, steljo in 

okrasna drevesa ter proizvode, namenjene domači obrti, 
v skladu z razvojem gozda. Skrbeti mora, da se ne poslabšajo 
donosne sposobnosti rastišča in da ni ogrožena ohranitev 
rastlinskih in živalskih vrst.« 

Četrti odstavek se črta. 
Sedanji peti odstavek postane četrti. 

23. člen 
Tretji odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»/3/ Za posege iz prvega odstavka tega člena daje soglasja 

k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov in k lokacijski doku- 
mentaciji republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo.« 

24. člen 
Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"121 Degradirane gozdove lastnik gozda usposablja za 

redno proizvodnjo po projektih, ki jih izdela republiški 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo.« 

25. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Gozdovi na pogoriščih, gozdovi, ki so bili opustošeni ali 

v nasprotju s predpisi posekani na golo, se obnovijo na 
stroške lastnika. Rok za obnovo gozda določi republiški 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

121 Povzročitelj požara oziroma drugačne opustošitve 
gozda po prejšnjem odstavku je lastniku gozda odškodninsko 
odgovoren v skladu s splošnimi predpisi o odškodnini. 

/3/ Če škoda na pogoriščih presega finančno sposobnost 
lastnika in je nastala brez njegove krivde, se lahko ustrezen 
del sredstev za obnovo gozda zagotovi iz proračuna Repu- 
blike Slovenije.« 

26. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Lastnik gozda lahko ogradi posamezne gozdne povr- 

šine zaradi: - zaščite mladja; 
- varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do 

uskladitve populacije divjadi z okoljem; 
- varstva naravnih in kulturnih spomenikov ter 
- znanstvenoraziskovalnih proučevanj. Na ograjenih povr- 

šinah je gibanje občanom prepovedano. 
121 Za postavitev ograde iz prejšnjega odstavka mora lastnik 

gozda pridobiti soglasje republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za gozdarstvo. 

/3/ V gozdovih, kjer se z nabiranjem plodov, gob in zdravil- 
nih rastlin siromaši gozdna združba, ogroža ohranitev rastlin- 
skih in živalskih vrst in s tem naravni ciklični razvoj gozdne 
združbe, se lahko nabiranje omeji ali prepove. V gozdovih, ki 
se gojijo tudi zaradi plodov, se lahko drugim nabiranje takih 
plodov prepove. 

/4/ Prepoved iz prejšnjega odstavka izda republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog lastnika gozda ali 
po uradni dolžnosti. 

/5/ Od živali /polži ipd./, plodov, gob in zdravilnih rastlin, 
nabranih v gozdu, ki se prodajajo, se plača posebna pristoj- 
bina. Pristojbina znaša 10% odkupne vrednosti živali, plodov, 
gob in zdravilnih rastlin. Pristojbino plača pravna oziroma 
fizična oseba, ki odkupuje živali, plodove, gobe in zdravilne 
rastline. Pristojbina se vplača v proračun Republike Slovenije. 

161 Podrobnejše predpise o zavezancih ter načinu plačila 
pristojbineiz prejšnjega odstavka izda republiški organ, pri- 
stojen za gozdarstvo « 

27. člen 
56. in 57. člen se črtata. 

28. člen 
Številka »6« v podpoglavju »Varstvo gozdov« se nadomesti 
s številko »3«. 

29. člen 
Prvi in drugi odstavek 58. člena se spremenita tako, da se 

glasita: 
»/1/ Lastnik gozda mora storiti vse potrebno za varovanje 

gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci ter 
drugo škodo. 

121 Varstvo po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi 
drugi uporabniki gozdov ter uporabniki in lastniki zemljišč, na 
katerih rastejo skupine gozdnega drevja na površini do 5 arov, 
drevoredov, parkov in plantaž gozdnega drevja, ki se po 
zakonu ne štejejo za gozd.« 

30. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za varstvo gozdov pred požarom na kraškem gozdnogo- 

spodarskem območju se sprejmejo in izvajajo ukrepi, ki so 
predpisani za varstvo pred naravnimi nesrečami.« 
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31. člen 
60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Gozdove na kraškem gozdnogospodarskem območju in 

druge gozdove, ki so posebno ogroženi zaradi požara, raz- 
glasi za požarno ogrožene gozdove republiški upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo. V teh gozdovih je prepovedano kurje- 
nje na prostem, uporaba odprtega ognja ter ravnanje z vnetlji- 
vimi snovmi v nasprotju s predpisi. Republiški upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo, lahko v takih gozdovih prepove tabo- 
renje in zadrževanje ter ustavljanje vozil. Za požarno ogro- 
žene gozdove lahko predpiše tudi druge varnostne ukrepe, 
upoštevaje pri tem določbe predpisov s področja obrambe in 
zaščite ter varstva pred požarom.« 

32. člen 
61. se spremeni tako, da se glasi: 
>•/1/ Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljiv- 

cev ter druge škode v gozdovih se lastniki gozdov ravnajo po 
predpisih o gozdnem redu. 

/2/ Kadar se v gozdovih pojavijo epidemije, kalamitete ali 
druga velika škoda, odredi republiški upravni organ, pristojen 
za gozdarstvo, potrebne dodatne ukrepe za preprečitev po- 
sledic. 

131 Republiški upravni organ,pristojen za gozdarstvo, 
spremlja obseg in stopnjo poškodovanosti gozdov zaradi 
škodljivih vplivov ter o tem obvešča pristojne občinske in 
republiške upravne organe, ki odredijo ukrepe za odpravo 
vzrokov škode na gozdovih « 

33. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih 

živali mora biti usklajena s stanjem gozdov in njihovim razvo- 
jem, ne sme ogrožati drugih delov ekosistema in ne sme 
preprečevati doseganja ciljev gospodarjenja z gozdom. 

/2/V gozdovih je prepovedano naseljevati neavtohtone pro- 
sto živeče živali in neavtohtone rastlinske vrste. 

131 V primeru spora o tem, katere vrste živali oziroma rastlin 
so avtohtone, odloči predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, po predhod- 
nem mnenju strokovne inštitucije. 

/4/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, 
spremlja in skrbi za uravnavanje ravnovesja med sestavinami 
gozda na podlagi bioloških kazalcev stanja odnosov med 
rastlinskim in živalskim delom gozda. 

/51 Lovske organizacije plačajo pristojbino v višini 30% 
prihodka iz lovišča v proračun Republike Slovenije. Način 
vplačila in obračuna pristojbine se določita s posebnimi pred- 
pisi.« 

34. člen 
Številka »7« v naslovu podpoglavja »Varovalni gozdovi in 

gozdovi s posebnim namenom« se nadomesti s številko »4«. 

35. člen 
Napovedni stavek v drugem odstavku 64. člena se spremeni 

tako, da se glasi: »Za gozdove s posebnim namenom se po 
tem zakonu lahko razglasijo gozdovi, v katerih zaradi izjemne 
poudarjenosti prevlada ena ali več splošno koristnih 
funkcij;«. 

Pika na koncu tretjega odstavka se spremeni v vejico in se 
doda naslednje besedilo: 

»in sicer: 
- vsi gozdovi, ki so v območju narodnih parkov ali 

v območju razglašene naravne znamenitosti; 
- posamezna drevesa v gozdu zaradi svojih izjemnih bota- 

ničnih, dendrometričnih in oblikovno estetskih značilnosti.« 

36. člen 
V 65. členu se črta besedilo: »gozdnogospodarska temeljna 

organizacija združenega dela oziroma«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»/2/ Republiki Sloveniji ne pripada odškodnina iz prejšnjega 

odstavka za gozdove v državni lastnini.« 

37. člen 
Na koncu prvega odstavka 66. člena se doda še naslednje 

besedilo:»Če se gozdovi razglasijo za gozdove s posebnim 

namenom zaradi njihovega izjemnega pomena kot naravne 
oziroma kulturne dediščine, se postopek razglasitve izvede 
v skladu s predpisi o varstvu naravne in kulturne dediščine.« 

38. člen 
Številka »8« v podpoglavju »Graditev in vzdrževanje gozd- 

nih prometnic« se nadomesti s številko »5«. 

39. člen 
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»/1/ Gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdr- 
ževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in 
ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim 
manj prizadanejo in da se v gozdove poseže samo toliko, da 
se doseže nujna odprtost gozdov « 

40. člen 
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Ceste, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, 

so gozdne ceste in so sestavni del gozda.« 

41. člen 
V 69. členu se v drugem stavku tretjega odstavka črta 

beseda »družbenega«. 

42. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Uporabniki gozdnih cest, katerih vozila trajno ali začasno 

čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo povračilo soraz- 
merno z uporabo in poškodovanjem cest. Višino povračila za 
posameznega uporabnika določi republiški upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo. Povračilo se vplača v proračun Repu- 
blike Slovenije.« 

43. člen 
71. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Krajevne skupnosti, občine in druge pravne ali fizične 

osebe, ki so zainteresirane, da se posamezne gozdne ceste 
usposobijo in opremijo tudi za javni promet, poravnajo stro- 
ške za dodatno usposobitev, opremo in vzdrževanje teh cest.« 

44. člen 
Črtajo se poglavje »IV. Promet z gozdovi, arondacije, koma- 

sacije in melioracije gozdov« ter 72. do 76. člen. 

45. člen 
Za 76. členom se doda novo III. poglavje in 76.a člen, ki se 

glasita: 
»III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA STROKOVNE 

NALOGE V GOZDOVIH 

76.a člen 
/1/ Sredstva proračuna Republike Slovenije so namenjena 

zlasti za: 
- financiranje vseh del v državnih gozdovih; 
- sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari 

v kraškem gozdnogospodarskem območju; 
- gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest; 
- povračilo za vzdrževanje življenjskega okolja prosto žive- 

čih živali in odškodnine lastnikom gozdov, ki so določene 
zaradi zmanjšane proizvodne funkcije gozda, nastale zaradi 
ohranitve življenjskega okolja prosto živečih živali po poseb- 
nih predpisih; 

- financiranje raz;voj no-raziskoval nega dela v gozdarstvu. 
/2/ Če so zaradi zagotovitve trajnosti gozdov in njihovih 

funkcij stroški za gospodarjenje v gozdovih bistveno višji od 
splošnih stroškov gospodarjenja, pripada ob pogojih, določe- 
nih z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije, lastniku gozda povračilo stroškov za izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje splošno koristnih funkcij gozdov in finančna 
intervencija za pokrivanje stroškov obnove, nege, varstva 
gozdov. Sredstva za te namene se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. 

/3/V republiški proračun se vplačujejo pristojbine od nabra- 
nih živali in rastlin /54.člen/, pristojbine od lovišč /62.člen/, 
povračila za čezmerno uporabo gozdnih cest /7o.člen/ indo- 
hodki od državnih gozdov.« 
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46. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Republiški gozdarski inšpektorji nadzirajo kako lastniki 

gozdov ter občani uresničujejo določbe tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov. 

/2/ Uresničevanje določb tega zakona v zvezi s preprečeva- 
njem in zatiranjem požarov poleg republiških gozdarskih 
inšpektorjev nadzirajo tudi požarni inšpektorji in organi za 
notranje zadeve.« 

47. člen 
V 78. členu se med besedi »stroki in« vstavi še besedilo 

»opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi«. 

48. člen 
79. člen se spremeni tako, da se glasi: 
/1/ Republiški gozdarski inšpektor opravlja naslednje na- 

loge: 
- pregleduje vsa dela v gozdovih, objekte, priprave in 

naprave ter tehnično dokumentacijo za te namene, vsa mesta, 
kjer se seka drevje, spravljajo in prevažajo oziroma zlagajo iz 
gozda gozdni lesni sortimenti do potrošnika; 

- pregleduje in spremlja uresničevanje gozdnogospodar- 
skih in drugih načrtov; 

- pregleduje poslovne knjige in druge listine glede tega, 
kako se upoštevajo predpisi o gozdovih; 

- začasno ustavi vse ukrepe in dela, ki niso v skladu z določ- 
bami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov; 

- določi rok za beljenje neobeljenih gozdnih lesnih sorti- 
mentov iglavcev, za katere je beljenje predpisano, oziroma 
odredi beljenje na stroške lastnika sortimentov; 

- v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odredi 
začasne ukrepe, da se škoda prepreči; 

- pregleduje in spremlja uresničevanje ukrepov za varstvo 
gozdov pred boleznimi in škodljivci ter pred požari; 

- odreja druge ukrepe po določbah tega zakona in po 
drugih predpisih. 

121 Republiški gozdarski inšpektor ima pravico in dolžnost 
odrediti ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotov- 
ljenih pri pregledih po prejšnjem odstavku, ter zahtevati od 
odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih oseb vse 
podatke, ki so mu potrebni za uresničevanje njegovih pravic 
in dolžnosti po prejšnjem odstavku. 

/3/ V primerih iz 4., 5. in 6. alinee prvega odstavka tega člena 
pritožba zoper odločbo o izrečenih ukrepih ne zadrži izvršitve 
odločbe.« 

49. člen 
81. člen se črta. 

50. člen 
82. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba, 
če: 

1. ne uresničuje usmeritev, določenih z gozdnogospodar- 
skim oziroma gozdnogojitvenim načrtom /četrti odstavek 28. 
člena in prvi ter drugi odstavek 49. člena/; 

2. ne ukrepa v skladu z lovskogospodarskim načrtom ali 
naseljuje v gozdove neavtohtone vrste divjadi ali rastlin /drugi 
odstavek 29. člena in 62. člen/; 

3. v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, seka drevje /tretji in četrti odstavek 49. člena/; 

4. v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, v gozdovih krči ali seka na golo /šesti odsta- 
vek 49. člena/; 

5. v nasprotju s predpisi o gozdnem redu izvaja dela v goz- 
dovih /sedmi in osmi odstavek 49. člena, prvi in drugi odsta- 
vek 50. člena/; 

6. v nasprotju s predpisi pase živino, brsti listje, smolari, 
odnaša zemljo, odlaga smeti ali odpadke, ali s kakšnimi dru- 
gimi dejanji zmanjšuje prirastno zmogljivost gozda, ogroža 
njegov obstoj ali namen ali obstoj rastlinskih ali živalskih vrst 
ali to dovoli komu drugemu /tretji odstavek 50.člena, peti 
odstavek 51. člena in tretji odstavek 54. člena/; 

7. ne obnovi gozda po določbah 53. člena; 
8. ne uresniči predpisanih ukrepov, da se preprečijo ali 

zatrejo požar, škodljivci, rastlinske bolezni in druga škoda, ali 

pa ne uresniči ukrepov za preprečitev posledic elementarnih 
in drugih nesreč v gozdovih, v bližini gozda in na zemljiščih, 
na katerih rastejo skupine gozdnega drevja do petih arov, 
drevoredih, parkih in plantažah gozdnega drevja /58. člen/; 

9. ne uresniči vseh predpisanih ukrepov za preprečitev in 
zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev ter druge škode 
v gozdovih /61. člen/; 

10. ne označi zapore gozdne ceste /69. člen/. 
Ne glede na zagroženo denarno kazen v prejšnjem 

odstavku plača pravna oseba za gospodarski prestopek iz 
prejšnjega odstavka, če je z njim nastala škoda, ki presega 
30.000 dinarjev, denarno kazen v višini 20-kratnika ugotov- 
ljene škode. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se za gospodarski 
prestopek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe.« 

51. člen 
83. člen se črta. 

52. člen 
84. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»/1/ Z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev se za prekr- 

šek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz 1. do 9. 
točke prvega odstavka 82. člena zakona. 

121Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če ne označi zapore gozdne ceste /69. 
člen/.« 

53. člen 
85. člen se črta. 

54. člen 
87. do 95. člen se črtajo. 

55. člen 
/1/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo vsi gozdovi 

v družbeni lastnini razen gozdov iz drugega odstavka 7. člena 
zakona lastnina Republike Slovenije /v nadaljnjem besedilu: 
državna lastnina/. 

121 Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo državna last- 
nina poslovni prostori, oprema in drugo premoženje gozdno- 
gospodarskih delovnih organizacij, temeljnih organizacij 
združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov ter 
drugih organizacij, ki gospodarijo z gozdovi, ki jih uporabljajo 
delavci za opravljanje del in nalog, ki se prenašajo na republi- 
ški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

/3/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo državna last- 
nina prostori, oprema in drugo premoženje gozdarskih razi- 
skovalnih inštitucij, ki jih uporabljajo delavci za dela in 
naloge, ki se s tem zakonom prehašajo na republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo. 

/4/ Razdružitev premoženja po prejšnjih odstavkih se opravi 
na podlagi pisnega sporazuma, sklenjenega med Izvršnim 
svetom Skupščine Republike Slovenije in organizacijo . Če 
sporazum ni mogoč ali ni sklenjen v enem mesecu po predlo- 
žitvi, lahko vsaka od strank predlaga, da se premoženje raz- 
druži na podlagi sodne odločbe, izdane v nepravdnem 
postopku pred rednim sodiščem. 

/51 Do razdružitve premoženja po tem členu, se le-to ne 
sme odprodati, uničiti ali kako drugače odtujiti. Za poškodo- 
vanje ali drugačno zmanjšanje vrednosti premoženja odgo- 
varja uporabnik v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo 
nedobroverno posest. 

/6/ Do razdružitve premoženja po tem členu se v gozdovih 
lahko izvajajo vsa dela, predvidena z gozdnogospodarskim 
načrtom s tem, da se o tem vodi posebna evidenca o poseku, 
spravilu in prevozu gozdnih lesnih sortimentov v kubičnih 
metrih po parcelah ter o stroških v zvezi s sečnjo, spravilom in 
prevozom ter drugimi zadevami splošnega pomena v gozdar- 
stvu, če republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, ne 
določi drugače. Za vodenje te evidence se smiselno uporablja 
odredba o vodenju posebne evidence o poseku, spravilu in 
prevozu gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov, ki so bili prej 
last cerkva, samostanov, verskih skupnosti ter vseh vrst 
zapuščinskih ustanov, posvetnih in verskih /Uradni list RS št. 
44/90/. 

/7/ Prejšnjim lastnikom se vrnejo gozdovi iz državnih goz- 
dov v skladu s posebnimi predpisi. 
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56. člen 
/1/ Gozdnogospodarska delovna organizacija vloži najpoz- 

neje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona predlog za 
uvedbo likvidacijskega postopka nad gozdarskimi temeljnimi 
organizacijami kooperantov v svoji sestavi. Če gozdnogospo- 
darska delovna organizacija tega ne stori v roku, da predlog 
za likvidacijo izvršni svet skupščine občine. 

/2/ Likvidacijska masa se po poplačilu terjatev razdeli med 
lastnike gozdov, ki so s prodajo lesa sodelovali pri oblikova- 
nju premoženja temeljne organizacije kooperantov. 

Varianta: 
Gozdnogospodarske temeljne organizacije kooperantov se 

lahko v enem letu po uveljavitvi tega zakona preoblikujejo 
v zadruge. V tem primeru so dolžne iz svojega premoženja 
izplačati vse lastnike gozdov, ki so s prodajo lesa sodelovali 
pri oblikovanju premoženja, pa ne postanejo člani zadruge. 

Če se temeljna organizacija kooperantov ne preoblikuje 
v zadrugo v roku iz prejšnjega odstavka, se zanjo uvede 
likvidacijski postopek. 

57. člen 
/1/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, prev- 

zame dela in naloge, prostore, opremo in drugo premoženje 
od organizacij iz 52. člena tega zakona v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. V tem roku mora izvesti tudi javni 
razpis in zaposliti delavce za opravljanje del in nalog, ki jih 
prevzema od gozdnogospodarskih organizacij ter gozdarskih 
raziskovalnih inštitucij. 

/2/ S posebno odločbo Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije se republiškemu upravnemu organu, pristoj- 
nemu za gozdarstvo, dodelijo prostori in oprema za delo ter 
premoženja iz 55. člena tega zakona. 

58. člen 
/1/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, pred- 

piše standarde in normative za opravljanje del v državnih 
gozdovih v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

121 Do uveljavitve standardov in normativov iz prejšnjega 
odstavka se uporabljajo standardi in normativi, ki so jih spre- 
jele Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slove- 
nije oziroma gozdnogospodarske organizacije. 

59. člen 
/1/ Gozdnogospodarske delovne in temeljne organizacije se 

lahko preoblikujejo v podjetja po uveljavitvi tega zakona. 
Lastninjenje teh organizacij poteka v skladu z zakonom o last- 
ninskem preoblikovanju organizacij. 

/2/ Gozdnogospodarske organizacije iz prejšnjega odstavka 

imajo prednostno pravico do izvajanja del v gozdovih 
v državni lastnini do 31.12.1993. 

60. člen 
/1/ Gozdnogospodarske organizacije in druge organizacije, 

ki gospodarijo z gozdovi, so dolžne v dveh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona pripraviti pregled presežkov delavcev. Pri 
pripravi pregleda v največji možni meri upoštevajo tudi pre- 
sežke delavcev, ki bodo nastali zaradi vračanja gozdov prejš- 
njim lastnikom po posebnih predpisih. 

/2/ Sredstva za nadomestila delavcem, ki bodo postali pre- 
sežek zaradi sprememb v organiziranosti gozdnogospodar- 
skih organizacij, povzročenih s tem zakonom, in zaradi vrača- 
nja gozdov prejšnjim lastnikom po posebnih predpisih, zago- 
tovi proračun Republike Slovenije. 

/31 Število delavcev iz prejšnjega odstavka ugotovita spora- 
zumnolzvršni svet Skupščine Republike Slovenije in prizadeta 
organizacija. 

61. člen 
/1/ S I.I.I992 se pristojnosti občinske gozdarske inšpekcije 

prenesejo na Republiški gozdarski inšpektorat. Istočasno se 
prenesejo tudi prostori, oprema in drugo premoženje, ki ga 
do 31.12.1991 uporablja občinska gozdarska inšpekcija. 

/2/ Občinski gozdarski inšpektorji postanejo s 1.1.1992 repu- 
bliškigozdarski inšpektorji, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

62. člen 
Do obnove gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodar- 

skih enot se za določitev načina odkazila drevja za posek 
uporabi ovrednotenje splošno koristnih funkcij gozdov v pro- 
storskih delih gozdnogospodarskih načrtov območij z veljav- 
nostjo od leta 1991 do leta 2000. 

63. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda 

oziroma spremeni in dopolni predpise, predvidene s tem 
zakonom, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

64. člen 
Občinske geodetske uprave so dolžne najpozneje do 

30.6.1991 uskladiti zemljiški kataster in razvrstiti gozdove 
v vrednostne razrede v skladu z navodili republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za geodetske zadeve, in republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo. 

65. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

Glede na to da bi sprejemanje novega zakona o gozdovih 
zahtevalo dalj časa in ker še niso razrešena vsa vprašanja, ki 
naj bi jih urejal novi zakon o gozdovih, prav tako pa še ni 
sprejeta nova slovenska ustava in sistemska zakonodaja 
s področja planiranja, varstva okolja in urejanja prostora, je 
predlagatelj zaradi nujnosti pripravil spremembe in dopolni- 
tve zakona o gozdovih. S temi spremembami in dopolnitvami 
želi zagotoviti normalno in redno opravljanje vseh dejavnosti, 
ki zagotavljajo trajnost gozdov in njihovih funkcij v vseh 
gozdovih ne glede na lastništvo. To pa bo mogoče le z novo 
organiziranostjo v gozdarstvu, novim načinom zagotavljanja 
sredstev in z vključitvijo lastnikov gozdov v gospodarjenje 
z njimi. 

K 1. členu: 
V tem členu so naštete splošno koristne funkcije gozdov. 

Poleg splošno koristnih funkcij, ki jih določa veljavni zakon, 
se s spremembami zakona dodajata tudi zoocenotska funk- 
cija in varstvo naravne in kulturne dediščine. Gozdovi so tudi 
življenjsko okolje divjadi in jih je treba ohranjati ter z njimi 
gospodariti tudi za ta namen. Poleg tega so gozdovi sestavni 
del naravne in kulturne dediščine in jih je treba kot take 
ohranjati tudi naslednjim generacijam. 

K 2. členu: 
Zaradi jasnosti se spreminja prvi odstavek 2. člena veljav- 

nega zakona. Veljavno besedilo so si nekateri razlagali, da je 
treba da v katastru voditi kot gozd tudi z gozdom neobrasle 
površine. To pa ni bil namen te določbe. Zato je v spremem- 
bah zakona določeno, da se za zemljišča, ki niso porastla 
z gozdnim drevjem, so pa s prostorskim planom namenjena 
za gozd, uporabljajo določbe zakona o gozdovih, saj je treba 
z vsemi zemljišči ravnati smiselno tako, kot da so gozd. 
Nikakor pa te določbe zakona o gozdovih ne posegajo 
v zakon o zemljiškem katastru in v katastrsko klasifikacijo. 
Različna opredelitev gozda sicer pomeni, da bodo podatki po 
katastru in planih različni. To razliko pa bo možno odpraviti 
šele po sprejeu nove planske in prostorske zakonodaje. 

Glede na večje število dvomljivih primerov, kdaj gre za gozd 
v smislu zakona o gozdovih, je dodan še četrti odstavek, po 
katerem bo v primeru dvoma o tem, kaj se šteje za gozd, 
odločal predstojnik republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za kmetijstvo in gozdarstvo. Ker so največkrat sporne 
razmejitve med gozdom in kmetijskimi zemljišči, bo o tem 
najlažje odločal republiški sekretar za kmetijstvo in gozdar- 
stvo po predhodnem mnenju strokovnjakov v gozdarski in 
kmetijski službi. 
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K 3. členu: 
V tem členu se spremeni opredelitev gozdnogospodar- 

skega območja. Gozdnogospodarsko območje je sedaj širša 
geografska in gospodarska celota, v kateri se neprekinjen 
proces gozdne reprodukcije izvaja z ustvarjanjem potrebnih 
sredstev za gozdno biološko reprodukcijo. Ob nastanku so 
bila gozdnogospodarska območja oblikovana kot gospodar- 
ske celote, ki so zagotavljale surovino za območno lesnopre- 
delovalno industrijo. Po novem pa bo gozdnogospodarsko 
območje geografska in ekološka zaokrožena celota, v kateri 
se lahko enotno usmerja, usklajuje in spremlja razvoj gozdov 
z namenom zagotovitve trajnosti gozdov in vseh njihovih, 
zlasti splošno koristnih funkcij /varovalne, hidrološke, klima- 
tološke, higiensko-zdravstvene, zoocenotske, estetske, turi- 
stično-rekreativne, poučne, raziskovalne, obrambne, lesno- 
-predelovalnef ter varstvo naravne in kulturne dedičine/. 
Glede na novo opredelitev gozdnogospodarskih območij bo 
treba preveriti ustreznost sedanjih območij in jih, če bo treba, 
tudi spremeniti z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Gozdnogospodarsko območje kot gospodarska in ekološka 
celota pa mora ostati kot podlaga za večnamensko gospodar- 
jenje z gozdovi. Takšno gospodarjenje je namreč možno le na 
zaokroženih večjih površinah gozdov. 

K 4. členu: 
Črtajo se določbe veljavnega zakona /5. in 6. člen/, ki urejajo 

planiranje. 

K 5. členu: 
V tem členu je določeno, kdo je lahko lastnik gozdov 

v Republiki Sloveniji. 
V predvojni Jugoslaviji so bili gozdovi razdeljeni na goz- 

dove v državni in nedržavni lastnini. Državni gozdovi so bili 
tisti, ki so na kakršnikoli podlagi postali državna lastnina, 
kakor tudi tisti, na katerih si ni nihče na zakonit način pridobil 
lastninske pravice. Nedržavni gozdovi pa so bili gozdovi 
samoupravnih teles, plemenski gozdovi, gozdovi imovinskih 
občin in zemljiških skupnosti ter drugih podobnih korporacij 
in vsi gozdovi zasebnikov. Glede na lastnino gozdov je bilo 
v zakonu določeno tudi gospodarjenje z njimi ter lastninske 
omejitve. Po drugi svetovni vojni so bili gozdovi državni /jugo- 
slovanski/, republiški, pokrajinski oziroma oblastni, zadružni 
in zasebni. Tudi v povojnih zakonih o gozdovih so bile dolo- 
čene lastninske omejitve ter načini gospodarjenja z gozdovi, 
delno različno glede na lastnino. Po izvedbi agrarne reforme, 
zaplemb, odvzema premoženja agrarnim skupnostim ter po 
ukinitvi zadružne lastnine so gozdovi v Sloveniji, ki so bili prej 
zasebni oziroma zadružni, postali državni, kasneje pa druž- 
beni. Tudi veljavni zakon o gozdovih pozna le gozdove v druž- 
beni lastnini in zasebne gozdove. 

Glede na spremembe v vrstah lastnine, določene z ustav- 
nimi amandmaji k ustavi Republike Slovenije, po katerih poz- 
namo zasebno, zadružno, skupno in družbeno lastnino ter 
glede na pripravljajočo se novo slovensko ustavo, se v spre- 
membah zakona predlaga, da so gozdovi lahko last Republike 
Slovenije /v 55.členu osnutka je določeno, kateri gozdovi so 
to/, zasebna ali zadružna lastnina. 

Vsi gozdovi v družbeni lastnini, razen tistih, ki so jih kupile 
zadruge oziroma temeljne organizacije kooperantov iz sred- 
stev združenih kmetov, bodo z dnem uveljavitve tega zakona 
postali lastnina Republike Slovenije. Na ta način bomo omo- 
gočili vračanje odvzetega premoženja prejšnjim lastnikom ter 
onemogočili odprodajo in sečnjo v gozdovih, ki naj bi bili 
vrnjeni prejšnjim lastnikom na podlagi zakona o denacionali- 
zaciji. Ko bodo ti postopki konačni, bodo preostali gozdovi 
predvidoma ostali državna lastnina, dani pa bodo lahko tudi 
v zakup šolam in drugim inštitucijam, ki potrebujejo gozdove 
za opravljanje svoje temeljne dejavnosti. Takrat bo proučena 
tudi možnost dodelitve nekaterih gozdov mestom oziroma 
občinam, kot je bilo to pred drugo oziroma tik po drugi 
svetovni vojni. 

Z večino gozdov v družbeni lastnini sedaj gospodarijo 
gozdno- gospodarske organizacije. Nekateri gozdovi v druž- 
beni lastnini pa so še vedno v gospodarjenju nekaterih drugih 
organizacij oziroma skupnosti, in sicer 9.044 ha pri kmetijskih 
kombinatih, 7.813 ha pri kmetijskih zadrugah /večina teh 
gozdov je bila na zadruge prenesena iz zasebne lastnine po 
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agrarni reformi oziroma zaplembah/ 1.484 ha pri občinah in 
krajevnih skupnostih, 577 ha pri železnici, 3.573 ha pri različ- 
nih podjetjih, 697 ha pri kazensko poboljševalnih zavodih in 
protokolarnih objektih, 12.097 ha pri posestvu Snežnik, 18 ha 
pri RSNZ, 572 ha pri rudnikih, 25 ha pri lovskih družinah, 15 
ha pri gojitvenih loviščih, 146 ha pri različnih društvih in 
zvezah, 562 ha pri komunalnih, vodnih, elektro in cestnih 
organizacijah ter 1.800 ha pri raznih drugih organizacijah. Od 
vseh teh gozdov bi bili zasebna lastnina društev 25 ha gozdov 
lovskih družin in 146 ha gozdov različnih društev in zvez. Vsi 
drugi gozdovi v družbeni lastnini bi bili last Republike Slove- 
nije. 

Obseg gozdov v lastnini Republike Slovenije pa se bo 
z denacionalizacijo bistveno zmanjšal. Če bi bili vrnjeni prejš- 
njim lastnikom le gozdovi, za katere so veljale prepovedi po 
zakonu o začasni prepovedi sečenje v gozdovi v družbeni 
lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami 
v družbeni lastnini, bi to pomenilo 141.000 ha gozdov. 

K 6. členu: 
V tem členu se določa, kdo gospodari z gozdovi. Doslej so 

z gozdovi gospodarile gozdnogospodarske organizacije, last- 
niki gozdov pa so imeli le predpravico do posameznih del 
v gozdu in do lesa za lastno uporabo. S spremembo zakona 
postajajo za gospodarjenje z gozdovi odgovorni lastniki goz- 
dov, to so posamezniki, zadruge in Republika Slovenija. Dela 
v gozdovih v lastnini Republike Slovenije bodo izvajali izva- 
jalci, ki morajo biti za delo ustrezno usposobljeni in morajo 
izpolnjevati pogoje, ki jih bo predpisal republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo. 

Strokovna dela in javna pooblastila za odločanje o delih 
v vseh gozdovih bo opravljal republiški upravni organ, pristo- 
jen za gozdarstvo. V ta namen bo v Republiškem sekretariatu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z zakonom o državni 
upravi organizirana Republiška uprava za gozdove. 

Republiška uprava za gozdove bo organizirana: 
- center v Ljubljani 
- 14 območnih izpostav, vsaka s povprečno 6 enotami. 
V Republiški upravi za gozdove bo zaposlenih 892 delavcev, 

od tega 5 sedanjih delavcev sektorja za gozdarstvo pri 
RSKGP, 887 pa izmed delavcev gozdnogospodarskih organi- 
zacij in Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo. 

S to določbo je gozdnogospodarskim organizacijam odvzet 
dosedanji monopol pri gospodarjenju z vsemi gozdovi ne 
glede na lastništvo in monopol pri opravljanju strokovnih del 
v vseh gozdovih, napravljena je razmejitev med javnimi poo- 
blastili in strokovnim delom na eni strani ter izvajalskimi deli 
na drugi strani. 

Republiška uprava za gozdove ne bo opravljala razvojno 
raziskovalnega dela. Ta dela bodo tudi v bodoče opravljale 
raziskovalne organizacije kot so: Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo in Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo. 

Izvajalska dela v gozdovih bodo lahko opravljali lastniki 
gozdov. Če lastniki gozdov teh del ne bodo opravili sami, jih 
bodo lahko namesto njih orpavili zasebniki oziroma podjetja, 
ki bodo za to izpolnjevala pogoje. Če lastnik gozda ne bo 
opravil oziroma ne bo poskrbel, da bodo potrebna dela oprav- 
ljena, bo lahko republiški upravni organ, pristojen za gozdar- 
stvo, odredil izvršitev potrebnih del na stroške lastnika. 

Pogoje, ki jih bodo morali izpolnjevati zasebniki oziroma 
podjetja za izkoriščanje gozdov, bo predpisal republiški 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. Gre predvsem za to, 
da mora imeti takšen zasebnik oziroma podjetje zaposlenega 
strokovnjaka, praviloma diplomiranega inženirja gozdarstva, 
saj je tudi dela v gozdu opraviti strokovno. 

K 7. členu: 
Ker so gozdovi dobrina splošnega pomena in imajo različne 

funkcije, ki so pomembne za vse prebivalce, se lastninska 
pravica na gozdovih omejuje. Za to je dana ustavna podlaga 
v 100. členu ustave Republike Slovenije, prav tako pa je v 8. 
členu zakona o temeljnih lastninsko pravnih razmerij dolo- 
čeno, da se lastninska pravica lahko omeji z zakonom. 

Po teh določbah se lastninska pravica omejuje z gozdnogo- 
spodarskim in gozdnogojitvenim načrtovanjem v vseh gozdo- 
vih ter obveznostjo lastnika, da opravi oziroma poskrbi za 
opravljanje vseh del, predvidenih z gozdnogospodarskim ozi- 
roma gozdnogojitvenim načrtom, ki jih pripravi Republiška 
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uprava za gozdove. Lastnik gozda mora dovoliti tudi prost 
dostop in gibanje v svojem gozdu vsem državljanom Repu- 
blike Slovenije, ob pogojih vzajemnosti pa tudi tujcem. Te 
pravice drugih se lahko v skladu z zakonom omejijo ali celo 
prepovedo, če gre npr. za gozd, ki se goji z namenom pridobi- 
vanja plodov, za varovalni gozd ali gozd s posebnim name- 
nom ali če je treba gozd zavarovati zaradi mladja. Lastnik 
mora sicer dovoliti nabiranje plodov, gob, zdravilnih rastlin, 
prosto živečih živali in čebelarjenje ter lov, vendar se tudi te 
pravice lahko s posebnimi predpisi omejijo, če je treba zava- 
rovati živali oziroma rastline pred iztrebljenjem. 

K 8. členu: 
Črtajo se določbe veljavnega zakona, ki urejajo obveznost 

ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti, ustanovitev 
temeljnih organizacij kooperantov, ustvarjanje skupnega pri- 
hodka in dohodka, omejitve pri prometu z gozdnimi lesnimi 
sortimenti ter dovoljenje lastniku, da izpolnjuje lastninsko 
pravico v svojem gozdu le v mejah zakona. 
K 9. členu: 

Črta se celotno poglavje o samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Z razglasitvijo ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije so 
prenehale veljati določbe zakona o gozdovih o obveznosti 
ustanovitvi ovitve samoupravnih interesnih skupnosti, zato jih 
je treba črtati. 

K 10. členu: 
Glede na nov način in subjekte gospodarjenja z gozdovi se 

naslov poglavja Gospodarjenje z gozdovi spremeni v stro- 
kovna gozdarska dela in gospodarjenje z gozdovi, ki zajema 
določbe gozdnogospodrskih načrtih, gojenju in izkoriščanju 
gozdov, varstvu gozdov, varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom, graditvi in vzdrževanju gozdnih cest. 

K 11. členu: 
V skladu z določbo 11. člena ustavnega zakona za izvedbo 

ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slove- 
nije se črtajo določbe zakona o gozdovih, ki urejajo plani- 
ranje. 

K 13. členu: 
S spremembami in dopolnitvami zakona o gozdovih se kot 

nov gozdnogospodarski načrt uvaja gozdnogospodarski 
načrt Republike Slovenije. Doslej smo imeli le gozdnogospo- 
darske načrte območja in gospodarske enote. Na podlagi 
dolgoletne tradicije izdelave teh načrtov in stopnje dodelano- 
sti vseh podatkov v teh načrtih je možno izdelati gozdnogo- 
spodarski načrt Republike Slovenije. Ta je nujno potreben 
zato, da se za vso republiko določijo strokovni cilji in splošne 
usmeritve za doseganje trajnosti gozdov in vseh njihovih 
funkcij. 

Gozdogojitveni načrt ni nov načrt. Gozdnogospodarske 
organizacije so ga izdelovale že tudi doslej, ni pa bil po 
zakonu obvezen. Glede na spremenjeni način gospodarjenja 
v gozdovih, mora tudi gozdno- gojitveni načrt kot konkreten 
načrt izvajanja del v gozdovih postati obvezen za vse goz- 
dove. Izvajanje njegovih določb je obvezno za vse lastnike. 
Neizvajanje gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načr- 
tov pa je sankcionirano. 

K 14. členu: 
Glede na nove naloge in novo organizacijo strokovnih in 

javnih del v Republiški upravi za gozdove, bo Republiška 
uprava za gozdove pripravljala gozdnogospodarske načrte za 
vse gozdove ne glede na lastništvo. Zato je treba na novo 
določiti postopek priprave gozdnogospodarskih načrtov. 

Gozdnogospodarske načrte bo izdelovala Republiška 
uprava za gozdove v sodelovanju s strokovnjaki za lovstvo, 
kmetijstvo, urejanje prostora, soglasje k tem načrtom bodo 
dajali pristojni organi /republiški oziroma občinski/ za varstvo 
okolja in urejanje prostora po predhodnem mnenju republi- 
škega oziroma regijskih zavodov za varstvo naravne in kul- 
turne dediščine. V postopku priprave gozdnogospodarskega 
načrta, ga bo morala Republiška uprava za gozdove javno 
razgrniti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor. Namen razgrnitve je, da se lastniki gozdov 
in drugi sočasni uporabniki gozdov /lovci, varstveniki, nabi- 

ralci plodov ipd./ seznanijo z rešitvami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi, ki jih bodo dobili s temi načrti. Razgrnitev naj bi se 
opravila na sedežu enote javnega gozdarskega zavoda, po 
možnosti pa tudi na sedežih občinskih skupščin in krajevnih 
skupnosti z gozdnogospodarskega območja. Ob razgrnitvi bi 
se morala opraviti tudi javna obravnava, v kateri bi se morala 
dati možnost vsem prizadetim, da se izrečejo in dajo pri- 
pombe k predlogu načrta. O pričetku in trajanju javne razgrni- 
tve ter o času javne obravnave morajo biti primerno obveščeni 
vsi zainteresirani. Po končani razgrnitvi in javni obravnavi bo 
morala Republiška uprava za gozdove proučiti vse pripombe 
in predloge ter utemeljene upoštevati pri pripravi končnega 
besedila in kartografskega dela gozdnogospodarskega 
načrta. 

Lastniki gozda bodo lahko v postopku priprave gozdnogo- 
spodarskih in gozdnogojitvenih načrtov sodelovali, Republi- 
ška uprava za gozdarstvo pa jih bo morala seznaniti z vsebino 
načrtov, saj bodo ti načrti za lastnike obvezni in bodo podlaga 
za vsa dela v gozdovih. 

K 15. členu: 
Ta člen določa vsebino gozdnogospodarskih načrtov. 
V gozdnogospodarskem načrtu Republike Slovenije se 

bodo na podlagi stanja gozdov določili strokovni cilji in 
splošne usmeritve za doseganje trajnosti gozdov in vseh 
njihovih funkcij. 

V gozdnogospodarskih načrtih območij se ob upoštevanju 
razvojnih zakonitosti gozdov opredelijo strokovni cilji gospo- 
darjenja in predvidijo ukrepi, ki zagotavljajo trajnost gozdov 
in njihovih funkcij. V gozdnogospodarskih načrtih je gozd 
obdelan kot ekosistem. V gozdnogospodarskih načrtih obmo- 
čij so tudi cilji, usmeritve in ukrepi za usklajevanje razmerij 
med živalskimi in rastlinskimi vrstami. Te določbe načrta 
morajo biti upoštevane tudi v lovskogospodarskem območju. 
S takšnimi novimi rešitvami se bo zagotovilo usklajeno 
gospodarjenje z gozdovi in divjadjo in zagotovilo, da bodo 
lovske organizacije v lovskogojitvenih načrtih in načrtih 
odstrela morale predvideti vse ukrepe, ki bodo zavarovali 
gozd pred divjadjo in zagotovili tudi divjadi primeren življenj- 
ski prostor. 

V gozdnogospodarskih načrtih enot se uveljavljajo stro- 
kovni cilji, smernice in pogoji iz gozdnogospodarskih načrtov 
območij po osnovnih ureditvenih enotah. Ti načrti vsebujejo 
predlog gospodarjenja z gozdnatim prostorom, strokovno- 
- teh nične pogoje in način varstva in gojenja gozdov, gospo- 
darjenje s prosto živečimi živalmi, odpiranje gozdov z gozd- 
nimi cestami in izkoriščanje gozdov. V teh načrtih se določi 
intenzivnost gozdnogojitvenega načrtovanja in odkazila 
/označitev drevja oziroma strokovne usmeritve/ za posek 
drevja. 

V vseh zahodnoevropskih državah gozdnogospodarsko 
načrtovanje še ni uveljavljeno, se pa uveljavlja. Ce se hočejo 
dosegati razvojni cilji v gozdu, trajnost gozdov in vseh funkcij, 
se mora zlasti v razdrobljeni posesti z načrtovanjem doseči, 
da se kljub majhnim posamičnim ciljem, ki jih zasledujemo na 
posamezni gozdni parceli,dosegajo splošni cilji v gozdnih 
kompleksih, v katerih se lahko zagotavlja razvoj gozda in vseh 
njegovih funkcij. Pri načrtovanju postaja zahtevnejši karto- 
grafski del, ker se povečujejo konfliktne situacije v gozdnem 
prostoru, ki zahtevajo jasne analize pomembnosti gozdnega 
prostora. 

Gozdnogospodarski načrt je izdelan za določeno prostor- 
sko celoto, ki pa je v svoji sestavi zelo različna. Različni so 
rastiščni pogoji in sestojne zasnove. Za tako celoto so postav- 
ljene razvojne usmeritve, ki se prenašajo na manjše enote 
- gozdne parcele. Cilji gozdnogospodarskega načrtovanja in 
zagotavljanje trajnosti gozdov in vseh njihovih funkcij se 
v končni fazi uresničijo z odkazilom drevja za posek. Z odkazi- 
lom se določena usmeritev prenaša v posebne razmere posa- 
mezne gozdne parcele, tako da se uresničujejo zastavljeni 
razvojni cilji določenega gozdnega kompleksa. Z odkazilom 
se tudi registrirajo določena dogajanja v gozdu, določajo se 
vrste sečenj in vzroki za sečnjo. Podatki so pomembni za 
spremljanje razvoja gozda in za usmerjanje njegovega raz- 
voja. Zaradi omejitev v prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti 
je tudi odkazilo kot strokoven ukrep dobilo negativen prizvok. 
Vzrok za to je bil prevelik pomen, ki se je dajal količinski 
izvedbi gozdno-gospodarskega načrta, ki je strokovno delo 
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zbirokratiziral, s tem pa povzročil tudi negativen odnos do 
odkazila. Odkazilo mora biti zgolj strokovno usmerjanje izko- 
riščanja gozdov z označitvijo drevja za posek oziroma daja- 
njem strokovnih navodil za pravilno sečnjo, namenjeno pa je 
varstvu lastnikovih koristi in varstvu gozda kot dobrine sploš- 
nega pomena. Napačno gospodarjenje z gozdovi, zlasti 
napačno izkoriščanje gozdov, lahko v dokaj kratkem času 
povzroči veliko škodo gozdu, s tem pa njegovemu lastniku in 
celotni družbi. Zato se gozdarska stroka zavzema, da ostane 
odkazilo gozdnega drevja za posek sestavni del strokovnega 
usmerjanja gospodarjenja z gozdovi. Ta dela naj bi opravljali 
pooblaščeni delavci Republiške uprave za gozdove. 

K 16. in 17. členu: 
Črtajo se določbe 30. in 31. člena veljavnega zakona, ki 

pomanjkljivo urejajo gozdnogospodarsko načrtovanje, nji- 
hova vsebina je zajeta v novih 28. in 29. členu. 

K 18. členu: 
Zaradi drugačnega načina zagotavljanja sredstev za oprav- 

ljanje del v gozdovih in zaradi opustitve pojma »dejavnosti 
posebnega družbenega pomena« se črtajo 3. podpoglavje in 
33. do 37. člen veljavnega zakona. 

K 19. členu: 
Zaradi opustitve skupnega gospodarjenja z gozdovi, ki last- 

niku sploh ni dopuščalo uresničevanja njegove lastninske 
pravice, se črtajo podpoglavje o skupnem gospodarjenju 
z gozdovi in 38. do 48. člen veljavnega zakona. 

K 21. členu: 
V tem členu je določena obveznost lastnikov gozdov, da 

gozdove gojijo in izkoriščajo na podlagi strokovnih usmeritev, 
v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. Te usme- 
ritve se uresničujejo z opravljanjem del v gozdovih na način in 
ob pogojih, ki zagotavljajo trajnost gozdov in vseh njihovih 
funkcij. Ker vsi lastniki gozdov niso zainteresirani za delo 
v svojem gozdu, lahko poskrbijo, da potrebna dela v njihovih 
gozdovih opravi za to usposobljen izvajalec - podjetje ali 
zasebnik. Pri tem pa vso odgovornost do gozda nosi lastnik 
gozda. Dela, ki se uresničujejo, strokovno nadzira Republiška 
uprava za gozdove. Če lastnik gozda ne opravi vseh potrebnih 
del v določenem roku, poskrbi zanje na lastnikove stroške 
Repbliška uprava za gozdove. 

Določeno je, da se drevja ne sme sekati, dokler ni odkazano 
za posek. Odkazilo pa je strokovni ukrep, ki se izvede z ozna- 
čitvijo drevja oziroma z dajanjem strokovnih navodil lastni' 
kom gozda. 

Odkazilo drevja za posek je strokovni ukrep, s katerim se 
usmeritve, ki jih določata gozdnogospodarski in gozdnogoji- 
tveni načrt, prenesejo v določen gozd. To je strokovno nepo- 
grešljiv inštrument pri usmerjanju razvoja gozda. Čeprav se je 
v marsikaterem primeru odkazilo v praksi izrodilo v prisilo in 
na ta način dobilo značaj nezaželene odredbe, ga je treba 
razumeti predvsem kot pripomoček, ki naj pomaga uresniče- 
vati potrebe lastnika gozda in hkrati tudi potrebe gozda 
samega. To pa je možno doseči samo tako, da se potrebe 
lastnika gozda na gozdni parceli soočijo z usmeritvami, ki 
zagotavljajo ohranitev in razvoj gozdov. S strokovno presojo 
je možno v večini primerov najti rešitve, ki zadovoljujejo 
lastnikove interese in potrebe gozda. Upoštevaje usmeritve, 
poudarjenost splošno koristnih funkcij gozda na določenem 
območju, stanje rastišča in stanje gozda se način sečnje 
določa na posameznem drevesu, skupini drevja, na zaokrože- 
nem površinskem delu gozda ali celo na celi parceli. Ne gre 
torej vedno za označevanje vsakega posameznega drevesa, 
temveč je možno tudi površinsko označevanje ali označeva- 
nje po parcelah. Če pa bo gozdnogospodarskim in gozdno- 
gojitvenim načrtom ugotovljeno, da označitev ni potrebna, 
ker se lahko strokovna sečnja doseže že s strokovnim navodi- 
lom, bo lahko lastnik gozda sekal na podlagi strokovnega 
navodila. Tako označitev kot strokovno navodilo pa bosta 
lahko dana za daljše časovno obdobje, vendar ne dlje kot je 
veljavnost gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote. 

Pri odkazilu gozda je lastnik gozda lahko prisoten. S tem 
mu je dana priložnost za izmenjavo mnenj in nasvetov s stro- 
kovnim gozdarskim delavcem. Odkazilo drevja je torej potre- 
ben ukrep, če želimo zagotoviti celovito strokovno delo v goz- 
dovih. Pomembnost odkazila pa se še povečuje zaradi naraš- 

čanja negativnih obremenitev gozda. 
Odkazilo naj bi se izvajalo na podlagi zahteve lastnika 

gozda, le izjemoma bi bilo izvedeno po uradni dolžnosti. 
V srednjeevropskih državah odkazilo drevja v zasebnih goz- 

dovih praviloma ni obvezno. Lastniki gozdov morajo 
podrobno poznati predpise, ki določajo načine in kvaliteto 
posegov v gozd ter so odgovorni, če njihovi posegi niso 
v skladu s predpisi. Skoraj nobena država lastniku ne ponuja 
vnaprejšnje strokovne pomoči pri izvajanju posegov v gozd, 
temveč ga drastično kaznuje za vsako kršenje predpisov. 

V Republiki Italiji odkazilo ni obvezno, dolžnost vsakega 
lastnika pa je, da 45 dni pred pričetkom del prijavi gozdnemu 
inšpektorju sečnjo, vključno z oceno lesne mase, ki jo name- 
rava posekati. Gozdarska služba lahko predpiše način sečnje, 
ki je lahko tudi v nasprotju z lastnikovimi hotenji. Italijanski 
pravilnik o varstvu gozdov daje lastniku gozda strokovna 
navodila, ki jih mora obvezno upoštevati. V njem so podane 
obveznosti lastnika v zvezi z obnovo, vzgojo, nego in var- 
stvom gozdov v različnih kategorijah gozdov. Po ocenah 
strokovnjakov je gospodarjenje z gozdovi v Republiki Slove- 
niji na višjem nivoju kot v Republiki Italiji, kar dokazuje tudi 
stanje gozdov. 

Podobni predpisi kot jih ima Republika Italija, veljajo tudi 
v Republiki Avstriji in Zvezni republiki Nemčiji, pri tem pa je 
treba poudariti, da je v Republiki Avstriji v veljavi še eksten- 
zivni golosečni sistem gospodarjenja z gozdovi. V ZR Nemčiji 
pa je odkazilo drevja za posek v določenih gozdovih obvezno. 

V navedenih državah je lastnik gozda kar se tiče strokov- 
nega gospodarjenja z gozdovi, popoln gospodar, lahko pa si 
pridobi vnaprejšnje strokovno mnenje. Za kršitve predpisov 
pa so predvidene zelo visoke kazni, ki pa ne morejo popraviti 
škode v gozdu, ki nastane zaradi nestrokovnega izvajanja del. 
V tem je tudi glavna razlika med našim sistemom strokovnega 
dela in sistemom v drugih državah. V Republiki Sloveniji naj bi 
gozdarska stroka skupaj z lastnikom gozda določila ukrepe 
v gozdu na strokoven način in s tem dala možnost, da se 
izognemo nepopravljivim napakam. 

Sečnja na golo in krčenje gozdov sta načeloma prepove- 
dana. Izjemoma se smejo ti posegi opraviti, vendar le z dovo- 
ljenjem oziroma z nalogom za sečnjo na golo ali z dovolje- 
njem za krčenje gozdov, ki ga izda v upravnem postopku 
Republiška uprava za gozdove na predlog lastnika gozda. 
V tem dovoljenju oziroma nalogu se določi tudi način sečnje. 
Ob pripravi teh zakonskih rešitev so bili dani tudi predlogi, da 
bi v zakonu določili, da se sečnja na golo lahko izvaja na 
površini, manjši od 0,5 ha. Takšni predlogi niso sprejemljivi, 
ker posplošujejo ta ukrep ne glede na vrsto in stanje gozda. 
V nekaterih gozdovih je takšna sečnja na golo možna in brez 
posledic, v drugih gozdovih pa bi bile lahko posledice zelo 
velike. Zato je treba o dovolitvi sečnje na golo odločati v vsa- 
kem primeru posebej. 

Lastnik gozda mora zagotoviti, da so vsa dela v gozdu 
opravljena v ustreznem času in na ustrezen način. Ce ne 
poskrbi za izvedbo vseh del, jih lahko na njegove stroške 
zagotovi Republiška uprava za gozdove. Če lastnik gozda krši 
določbe gozdnogojitvenih in gozdno- gospodarskih načrtov 
oziroma odkazila, se mu lahko za določen čas prepove gospo- 
darjenje z gozdom. To je nov ukrep, ki je po vsebini podoben 
ukrepu zaradi slabega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, 
določenim v zakonu o kmetijskih zemljiščih. 

Republiška uprava za gozdove lahko na stroške lovskogo- 
spodarske organizacije ukrepa tudi takrat, če ta ne uresniči 
ukrepov za uravnavanje populacije divjadi z možnostmi 
gozda, ugotovljenimi v gozdnogospodarskem načrtu. To 
pomeni, da lahko Republiška uprava za gozdove odredi 
odstrel določene vrste in števila divjadi, ki presega usmeritve 
iz omenjenih načrtov. Takšna pooblastila Republiške uprave 
za gozdove so nujno potrebna, saj je zaradi napačnega 
gospodarjenja z divjadjo v zadnjem času v gozdovih in na 
kmetijskih zemljiščih opaziti bistveno povečanje škode, ki jo 
povzroča divjad. Ker med rastlinskimi in živalskimi vrstami ni 
ravnovesja, pa ni škode samo v gozdu in na kmetijskih zem- 
ljiščih, temveč je škoda tudi na divjadi, ki nima dovolj hrane in 
primernega življenjskega okolja. 
K 22. členu: 

Lastnik gozda oziroma izvajalec, ki ga izbere, mora vsa dela 
opraviti v ustreznem letnem času in na način, ki ne ogroža 
posameznih delov gozdnega ekosistema in zagotavlja gozdni 
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red. Kaj je gozdni red, je že predpisano v veljavnem pravilniku 
o gozdnem redu. Ta pravilnik bo treba glede na delno spreme- 
njene pogoje gospodarjenja ustrezno spremeniti in dopolniti 
po sprejemu tega zakona. 

Lastnik gozda lahko v okviru donosne sposobnosti rastišča 
pridobiva seme, smolo, okrasna drevesa in proizvode za 
domačo obrt, pri tem pa ne sme ogrožati rastlin in živali. 
Kršitev te določbe je za pravne osebe gospodarski prestopek, 
za posameznika pa prekršek. 

K 23. členu: 
j Po veljavnem zakonu daje soglasje k prostorskim izvedbe- 

nim aktom območna SIS za gozdarstvo, odkar pa te ni več, pa 
bi jih moral dajati občinski upravni organ, pristojen za gozdar- 
stvo. Ker ta nima ustreznih strokovnjakov, v večini občin so ta 
dela združena z deli referenta za kmetijstvo in je delavec 
praviloma diplomirani inženir agronomije, je v spremembi 
zakona predvideno, da bi predhodna soglasja k osnutkom 
prostorskih izvedbenih aktov in k lokacijski dokumentaciji 
dajal Republiška uprava za gozdove. 

K 24. členu: 
Glede na spremembo v gospodarjenju z gozdovi /prej so 

z gozdovi gospodarile gozdnogospodarske organizacije, 
v bodoče pa naj bi to delali lastniki gozdov/ je treba dati 
Republiški upravi za gozdove tudi pooblastilo, da pripravlja 
projekte za usposabljanje degradiranih gozdov za redno pro- 
izvodnjo. Dela za izvedbo teh projektov pa bo opravljal lastnik 
oziroma izvajalec, ki ga bo lastnik izbral. 

K 25. členu: 
V skladu s spremembo gospodarjenja je sedaj lastniku 

gozda naloženo, da poskrbi za obnovo gozda, opustošenega 
zaradi požara ali drugega vzroka oziroma sečnje na golo, da 
obnovi gozd na lastne stroške v roku, ki mu ga določi Republi- 
ška uprava za gozdove.Seveda ima lastnik gozda pravico 
terjati odškodnino od povzročitelja požara oziroma drugega 
opustošenja v skladu s splošnimi predpisi. V primerih, ko 
povzročitelj opustošenja ne bo ugotovljen, stroški obnove 
gozda pa bodo preveliki, da bi jih lahko nosil lastnik, se bo del 
sredstev za obnovo takega gozda zagotovil v republiškem 
proračunu. 

K 26. členu: 
Omejitve glede gibanja občanov v gozdu ostanejo enake 

tudi u bodoče. Za ograditev takšnih gozdov pa mora poskrbeti 
lastnik gozda po predhodnem soglasju Republiške uprave za 
gozdove. 

Že iz razlogov, navedenih v obrazložitvi k 7. členu, se na 
Republiški upravi za gozdove prenaša tudi pooblastilo, da 
prepove oziroma omeji nabiranje ogroženih gob, rastlinskih 
ali živalskih vrst ter plodov, ki se gojijo za lastne potrebe 
oziroma prodajo. Če pa gre za splošno ogroženost rastlinskih 
ali živalskih vrst, izda prepoved oziroma omejitev nabiranja 
republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

Ker nabiralci gob, plodov, prosto živečih manjših živali 
/polži, deževniki itd./ in zdravilnih rastlin siromašijo gozd kot 
ekosistem, hkrati pa povzročajo škodo na mladju in podrasti, 
se s temi spremembami zakona uvaja obveznost plačevanja 
posebne pristojbine za tiste nabiralce, ki rastline, oziroma 
živali nabirajo z namenom prodaje. Zavezanec za plačilo 

; pristojbine je fizična ali pravna oseba, ki od nabiralca odkupi 
\ nabrane živali oziroma rastline in jih nato prodaja oziroma 
nabiralec sam, če živali ali rastline prodaja končnemu potroš- 

niku. Višina pristojbine znaša 10% odkupne vrednosti gob, 
i rastlin oziroma živali. Pristojbina se vplača v proračun Repu- 
| blike Slovenije in je namenjena za opravljanje del po tem 
\ zakonu. Podrobnejše predpise o tej pristojbini bo izdal repu- 
I bliski upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

K 27. členu: 
56. in 57. člen, ki dajeta možnost lastniku gozda, da žaga les 

tudi za krajevne potrebe brez obrtnega dovoljenja, se črtata. 
Te določbe niso več potrebne, ker za žagarsko dejavnost 
s samostojnim osebnim delom kot obrt ni več nobenih ovir 
v obrtnem zakonu. Lastnik gozda bo lahko brez posebnih 
določb v zakonu o gozdovih žagal les za svojo porabo, če pa 
se bo želel s tem ukvarjati kot z obrtjo, bo moral pridobiti 

obrtno dovoljenje v skladu s predpisi. Na ta način se tudi 
razbremeni gozdarska inšpekcija nadzora nad žaganjem lesa 
za lastno porabo in za krajevne potrebe. Ta nadzor prehaja 
v pristojnost tržne inšpekcije, ki bo morala nadzirati tudi 
plačilo davka od prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in 
žaganim lesom. 
K 29. členu: 

Ker je lastnik gozda postal gospodar v svojem gozdu, se 
nanj prenašajo tudi obveznosti in odgovornosti za varovanje 
gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci ter 
drugo škodo. Takšno varstvo je treba zagotoviti tudi v skupi- 
nah gozdnega drevja na površini do 5 arov, v drevoredih, 
parkih in plantažah gozdnega drevja, ki se po zakonu ne 
štejejo za gozd. Neuresničevanje teh določb je za pravno 
osebo gospodarski prestopek, za posameznika pa prekršek. 

K 30. členu: 
Zaradu ukinitve samoupravnih interesnih skupnosti za goz- 

darstvo in požarno varstvo ter spremenjene vloge gozdnogo- 
spodarskih organizacij je spremenjen tudi 59. člen veljavnega 
zakona. V novem členu je določeno, da se morajo za varstvo 
gozdov pred požarom na kraškem gozdnogospodarskem 
območju sprejeti in uresničevati ukrepe, ki so predpisani za 
varstvo pred naravnimi nesrečami v predpisih o ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti in predpisih o varstvu v pri- 
meru naravnih nesreč. 

K 31. členu: 
Zaradi spremenjene vloge gozdnogospodarskih organizacij 

je treba črtati prvi odstavek 60. člena veljavnega zakona. 
Pristojnosti, ki jih je doslej imela gozdnogospodarska organi- 
zacija ali pa občina pa se prenašajo na Republiško upravo za 
gozdove. 

K 32. členu: 
Na lastnika gozda se prenašajo tudi pravice, obveznosti in 

odgovornosti v zvezi s preprečitvijo in zatrtjem rastlinskih 
bolezni in škodljivcev ter druge škode v gozdovih. Naloge 
lastnikov v zvezi s tem so določene v predpisih o gozdnem 
redu. 

Ob večjih epidemijah, kalamitetah ali večji drugi škodi mora 
Republiška uprava za gozdove /prej gozdnogospodarska 
organizacija/ odrediti potrebne dodatne ukrepe za prepreči- 
tev posledic. 

V gozdovih se že več let spremljajo onesnaženost in njene 
posledice. Ta naloga se s spremembami zakona prenaša na 
Republiško upravo za gozdove, ki mora spremljati obseg in 
stopnjo poškodovanosti gozdov zaradi imisij strupenih snovi, 
obveščati o tem pristojne občinske in republiške upravne 
organe in poskrbeti za izvedbo vseh ukrepov za odpravo 
vzrokov oziroma ublažitev škode na gozdovih. 

K 33. členu: 
V tem členu so natančneje določene obveznosti usklajeva- 

nja rastlinskih in živalskih vrst v gozdu. Natančneje je dolo- 
čeno, kaj vse morata v tem pogledu vsebovati gozdnogospo- 
darski in lovsko- gojitveni načrt. 

V tem členu je tudi prepovedano naseljevati v gozdove 
neavtohtone prosto živeče živali in neavtohtone rastline, ker 
te zaradi neprilagojenosti okolju lahko povzročijo največjo 
škodo. 

Za izpolnjevanje vseh teh nalog mora Republiška uprava za 
gozdove spremljati stanje in skrbeti za uravnavanje ravno- 
vesja med sestavinami gozda. 

Glede na pomen gozda kot življenjskega okolja za divjad in 
koristi, ki jih imajo lovci od urejenega življenjskega okolja za 
divjad, ker se bodo strokovne osnove za lovskogospodarske 
načrte izdelale že v gozdogospodarskem načrtu, ter zaradi 
škode, ki jo na mladju in podrasti povzročajo lovci in divjad, 
se s tem zakonom določa obveznost plačila 30% prihodka iz 
lovišča v proračun Republike Slovenije. Ta sredstva so torej 
povračilo za uporabo lovišča. Namenjena pa so za strokovne 
naloge, ki jih bo opravljala Republiška uprava za gozdove. 
Podrobnejše predpise o tem povračilu bo izdal republiški 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

K 35. členu: 
Podrobneje se določajo kriteriji za določitev gozdov 

poročevalec 45 



s posebnim namenom. Poleg že doslej_ uporabljenih kriterijev 
se za gozdove s posebnim namenom štejejo tudi vsi gozdovi, 
ki so v območju narodnih parkov ali v območju razglašene 
naravne znamenitosti ter posamezna drevesa v gozdu zaradi 
svojih izjemnih botaničnih, dendrometričnih in oblikovno 
estetskih značilnosti. 

K 37. členu: 
Določen je postopek razglasitve gozdov za gozdove 

s posebnim namenom, če so za take razglašeni zaradi svojega 
pomena kot naravna oziroma kulturna dediščina. V tem pri- 
meru gre postopek po predpisih o varstvu naravne in kulturne 
dediščine. 

K 39. in 40. členu: 
Gozdne ceste so bile doslej osnovno sredstvo gozdnogo- 

spodarskih organizacij. Za gradnjo gozdnih cest gozdnogo- 
spodarskim organizacijam ni bilo treba pridobiti ■>lastnine■< na 
zemljiščih, na katerih so gradile gozdno cesto. Lastnina zem- 
ljišča je bila nespremenjena, torej delno družbena, delno 
zasebna. Gozdne ceste so lahko uporabljali vsi lastniki goz- 
dov in gozdnogospodarske organizacije, lahko pa tudi drugi 
uporabniki. Glede na novo vlogo gozdnogospodarskih orga- 
nizacij in pofnembnost načrtovanja in gradnje gozdnih cest, 
ki se financira iz republiškega proračuna, gozdne ceste ne 
morejo biti več osnovno sredstvo gozdnogospodarskih orga- 
nizacij. Glede na njihov splošen pomen so dobrina splošnega 
pomena, ki pa deli usodo gozda. To pomeni, da se bodo 
gozdne ceste lahko gradile še naprej ob soglasju lastnikov 
gozdov. V katastru bodo ostale kot gozd in lastnik gozda bo 
ves čas plačeval davek od katastrskega dohodka tudi od dela 
gozda, na katerem bo potekala gozdna cesta. Zaradi gradnje 
gozdne ceste torej ne spreminjamo lastništva parcele. Repu- 
bliška uprava za gozdove pa bo vodila poseben kataster 
gozdnih cest, ki ga bo prevzela od gozdnogospodarskih orga- 
nizacij in tekoče dopolnjevala. 

Gozdne ceste pa je treba graditi v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, urejanje prostora, urejanje naselij in 
drugih posegov v prostor ter varstvo naravne in kulturne 
dediščine. V ta namen sta Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano in Republiški sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje prostora že izdala pravilnik o gradnji 
gozdnih prometnic, v katerem so vsi ti pogoji upoštevani. 

K 42. členu: 
Uporabniki gozdnih cest, ki s svojimi vozili trajno ali 

začasno čezmerno uporabljajo gozdne ceste, naj bi tudi 
v bodoče plačali povračilo za to čezmerno uporabo soraz- 
merno z uporabo in poškodovanjem cest. Glede na ukinitev 
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo naj bi 
merila za višino povračila določil republiški upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo. To povračilo bi se vplačevalo v prora- 
čun Republike Slovenije. 

K 43. členu: 
Gre le za redakcijsko preoblikovanje veljavnega 71. člena. 

K 44. členu: 
Ker se za promet z gozdovi, arondacije, komasacije in 

melioracije gozdov smiselno uporabljajo določbe zakona 
o kmetijskih zemljiščih, kar je v 9. členu zakona o kmetijskih 
zemljiščih posebej določeno, se iz zakona o gozdovih črtajo 
IV. poglavje in 72. do 76. člen. 

K 45. členu: 
Ker je iz veljavnega zakona črtano celotno podpoglavje 

o zagotavljanju sredstev za dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena v gozdovih, se na tem mestu dodaja novo 
poglavje o zagotavljanju sredstev za strokovne naloge v goz- 
dovih. Za te namene se zagotavljajo sredstva v proračunu 
Republike Slovenije. Ti nameni so predvsem: 

- financiranje Republiške uprave za gozdove /osebni 
dohodki za 892 delavcev ter materialni stroški, amortizacija in 
drugi stroški, potrebni za redno delo in investicijsko vzdrževa- 
nje ter razvoj te uprave/; 

— financiranje vseh del v gozdovih v lasti Republike Slove- 
nije . Prihodek iz teh gozdov bo proračunski vir, zato se bodo 
iz proračuna financirala tudi vsa dela v teh gozdovih po 

standardih in normativih, ki jih bo določil republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo: 

- gradnja in vzdrževanje gozdnih cest; 
- vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali in 

odškodnine lastnikom gozda zaradi izgub, nastalih zaradi 
ohranitve življenjskega okolja prosto živečih živali. Lastnik 
gozda bo moral v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogo- 
jitvenimi načrti skrbeti tudi za vzdrževanje življenjskega oko- 
lja živali. Če bo pri tem nastajala škoda oziroma bo imel 
posebne stroške, bo upravičen do povračila oziroma odškod- 
nine po posebnih predpisih: 

- financiranje razvoja raziskovalnih del v gozdarstvu. Za ta 
delaso se sredstva delno zagotavljala iz sredstev za reproduk- ' 
cijo gozdov. Tudi v bodoče bi bilo treba zagotoviti potrebna 
sredstva za te namene s tem, da bi bilo treba vzpostaviti 
usmerjanje in nadzor nad raziskovalnim delom. V ta namen je 
treba razrešiti tudi status in financiranje Inštituta za gozdno in 
lesno gospodarstvo. 

V izjemnih primerih, ko bodo stroški gospodarjenja z goz- 
dovi v zasebni lastnini za lastnika nesorazmerno povečani 
zaradi zagotovitve trajnosti gozdov in njihovih funkcij in 
zaradi zagotavljanja življenjskih pogojev za prosto živeče div- 
jadi ali iz drugih utemeljenih razlogov, se bo lahko lastniku 
gozda zagotovil del potrebnih sredstev iz proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

Po tem členu so povzeti tudi namenski viri republiškega 
proračuna, ki jih predpisuje ta zakon, to so pristojbine od 
nabranih živali, gob in rastlin, pristojbine od lovišč, povračila 
za čezmerno uporabo gozdnih cest in dohodki od državnh 
gozdov. Poleg tega pa bodo lastniki gozdov po posebnih 
predpisih plačevali davek od katastrskega dohodka gozdov in 
prometni davek od prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti. 

K 46., 47., 48. in 49. členu: 
S spremembami zakona je predvideno tudi, da sedanji 

občinski gozdarski inšpektorji postanejo republiški. Zaradi 
omejenega obsega proračunskih sredstev v občinah in nega- 
tivnega odnosa do inšpekcijskega nadzora, se v občinah ne 
nadomeščajo inšpektorji, ki jim preneha delovno razmerje, na 
zaposlene inšpektorje pa se poskuša v nekaterih primerih 
izvajati pritiske, da naj zoper kršitelje predpisov ne ukrepajo. 
V nekaterih občinah sploh ni zagotovljen inšpekcijski nadzor 
na področju gozdov in gozdarstva. Zato je predvideno, da bi 
s 1.1.1992 občinski inšpektorji postali republiški: Ta prehodni 
rok je potreben zato, da se na republiško raven prenesejo tudi 
druge inšpekcije, saj bo sicer gozdarski inšpekciji delo še bolj 
oteženo. 

Zaradi vsebinskih sprememb v zakonu je treba spremeniti 
tudi določbe o nadzoru nad uresničevanjem določb tega 
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Na novo je 
treba razmejiti pristojnosti gozdarske in tržne inšpekcije. 

Glede na to, da se javna pooblastila od gozdnogospodar- 
skih organizacij prenašajo na Republiško upravo za gozdove, 
ki lahko kot republiška upravna organizacija opravlja tudi 
strokoven nadzor, določbe o gozdnem nadzorniku niso več 
potrebne. S prenosom inšpekcijskih opravil na republiško 
pristojnost bo zagotovljeno tudi boljše sodelovanje med 
upravnim in inšpekcijskim organom in na ta način učinkovi- 
tejši nadzor nad izvajanjem predpisov s področja gozdarstva 
ter ukrepanje zoper kršilce. 

K 50., 51., 52. in 53. členu: 
Zardi vsebinskih sprememb v zakonu je treba spremeniti 

tudi kazenske določbe. 
Za denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške so 

predvidene le spodnje meje, zgornja meja pa je omejena na 
vsakokratni splošni maksimum denarnih kazni za gospodar- 
ske prestopke oziroma prekrške. Višina denarnih kazni, 
zagroženih v zakonu o gospodarskih prestopkih in zakonu 
o prekrških je odločno prenizka, da bi s kaznijo lahko dosegli 
splošno in posebno prevencijo. Zato ni treba določiti zgornjo ) 
mejo kazni, da ne bo treba ob vsakem spreminjanju kazni 
v zakonu o gospodarskih prestopkih oziroma zakonu o prekr- 
ških spreminjati tudi zakon o gozdovih. 

K 54. členu: 
Zaradi preživetosti določb 87. do 95. člena veljavnega 

zakona se te določbe črtajo. 
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K 55. členu: 
V tem členu se določa podržavljanje vseh gozdov v druž- 

beni lastnini, ki jih upravljajo in s katerimi razpolagajo gozd- 
nogospodarske in druge organizacije, ki jih niso kupili zdru- 
ženi kmetje v temeljnih organizacijah kooperantov oziroma 
kmetijskih zadrugah. Za opravljanje potrebnih del v teh goz- 
dovih bo skrbela Republiška uprava za gozdove. Dela bodo 
do 31.12.1993 prednostno opravljale gozdnogospodarske 
organizacije. Če pa jih ne bodo, bo lahko Republiška uprava 
za gozdove pridobila drugega izvajalca na podlagi razpisa 
del. 

Z dnem uveljavitve tega zakona bi postali lastnina Repu- 
blike Slovenije tudi poslovni prostori, oprema in drugo pre- 
moženje gozdnogospodarskih organizacij ter drugih organi- 
zacij, ki gospodarijo z gozdovi. Gre le za del premoženja, ki ga 
že sedaj uporabljajo delavci, ki izvajajo javna pooblastila 
/priprava gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, 
odkazilo ter vsa druga strokovna dela, ki se sedaj prenašajo 
na Republiško upravo za gozdove/. Prav tako se na Republi- 
ško upravo za gozdove prenesejo prostori, oprema in drugo 
premoženje Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, ki ga 
sedaj uporabljajo delavci za dela in naloge, ki jih bo po 
sprejemu zakona opravljala Republiška uprava za gozdove. 
Razdružitev premoženja naj bi bila opravljena na podlagi 
pisnega sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Repu- 
blike Slovenije in organizacijo. 

Glede na to, da so bili vsi gozdovi, ki so sedaj družbena 
lastnina, prej državna lastnina, menimo, da so glede ne spre- 
menjene okoliščine podani vsi razlogi, da postanejo ti goz- 
dovi last Republike Slovenije. Prav tako so podane polage, da 
postanejo last Republike Slovenije tudi del prostorov, opreme 
in drugega premoženja gozdno- gospodarskih organizacij, 
saj so ga le-te pridobile iz državne lastnine oziroma ustvarile 
z upravljanjem in razpolaganjem družbene /državne/ lastnine. 
Del premoženja teh organizacij pa bi ostal tem organizacijam, 
ki bi se preoblikovale v podjetja in pozneje olastninile v skladu 
s posebnimi predpisi. Ta del premoženja zajema del poslov- 
nih prostorov in opreme ter mehanizacije, ki se uporablja za 
izkoriščanje gozdov, žage ipd. Ta del premoženja naj bi ustre- 
zal vrednosti, ki je bila pridobljena z delom delavcev v družbe- 
nih /državnih/ gozdovih. 

Z določitvijo Republike Slovenije za lastnico gozdov v druž- 
beni lastnini bodo do vračila gozdov prejšnjim lastnikom na 
podlagi zakona o denacionalizaciji zavarovane tudi pričako- 
vane koristi prejšnjih lastnikov, omejena bo sečnja, onemogo- 
čen bo promet z gozdovi in s tem olajšana denacionalizacija. 

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo je leta 1947 usta- 
novila vlada Ljudske republike Slovenije, dodelila mu je pro- 
store in opremo ter financirala vse njegove dejavnosti. Zaradi 
spremenjenih predpisov o zavodih je Izvršni svet Skupščine 
SRS 14.5.1971 prenesel ustanoviteljske pravice na Biotehni- 
ško fakulteto in Poslovno združenje gozdnogospodarskih 
organizacij. Inštitut je brezplačno obdržal prostore in opremo. 
11.7.1984 seje Inštitutu pridružil Biro za gozdnogospodarsko 
načrtovanje, ki ga je 1964 leta ustanovila Okrajna kmetijsko- 
- gozdarska zbornica, Gospodarska zbornica mesta Ljub- 
ljana. Inštitut je po svojem statusu javni zavod, vendar svojih 
storitev ne opravlja na ta način, temveč jih vsem, tudi Republi- 
škemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
zaračunava po tržnih cenah. Status tega inštituta se bo uredil 
z zakonom o zavodih. Ker pa se bo v Republiško upravo za 
gozdarstvo prenesel del nalog inštituta, tisti del, ki je podlaga 
za odločanje v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, se s tem zakonom določa tudi, da posta- 
nejo last Republike Slovenije tudi poslovni prostori, oprema 
in drugo premoženje inštituta, ki je namenjeno oziroma je 
nastalo iz te dejavnosti. 

K 56. členu: 
V temeljnih organizacijah kooperantov s področja gozdar- 

stva so po veljavnem zakonu lahko člani le kmetje. TOK pa 
gospodari z vsemi gozdovi v zasebni lastnini na določenem 
območju, torej tudi z gozdovi nekmetov, ki sploh ne morejo 
biti člani TOK, in z gozdovi kmetov, ki ne želijo biti člani TOK. 
Prav tako TOK prodaja vse gozdne lesne sortimente lastnikov 
gozdov z določenega območja in na ta način pridobiva do- 
hodek. 

Glede na to, da zakon o podjetjih ne pozna več temeljnih 

organizacij kooperantov, morajo te statusne oblike prenehati. 
Zato je v osnovnem besedilu k temu členu predvideno, da bi 
nad TOK v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona uvedli 
likvidacijski postopek, v katerem bi po poplačilu upnikov 
preostalo premoženje razdelili med vse lastnike gozdov, ki so 
s prodajo lesa sodelovali pri oblikovanju premoženja TOK. 

Po variantni rešitvi pa je predvideno, da bi se TOK lahko 
preoblikoval v zadrugo, vendar bi moral tudi v tem primeru 
izplačati vse lastnike gozdov, ki so s prodajo lesa sodelovali 
pri oblikovanju premoženja TOK in ne bodo postali člani 
zadruge. 
K 57. členu: 

Po tem členu je predviden rok, v katerem je treba organizi- 
rati Republiško upravo za gozdove in mora ta uprava začeti 
z delom. V ta namen bo treba dopolniti zakon o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, če ne bo izdelan nov 
zakon o državni upravi, dopolniti pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji del in nalog v Republiškem sekretariatu za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvesti razpis prostih delovnih 
mest, izbrati med prijavljenimi kandidati, izvesti imenovanje 
vodilnih delavcev. Napraviti bo treba sporazum o delitvi pre- 
moženja ter zagotoviti potrebne poslovne prostore, opremo in 
drugo premoženje za delo Republiške uprave za gozdove. Ker 
bo to delo zahtevalo precej časa in angažiranje nekaterih 
delavcev sekretariata, bo treba z njim začeti takoj po spre- 
jemu osnutka zakona v Skupščini Republike Slovenije, če 
bodo te rešitve seveda sprejete. 
K 58. členu: 

Ker se bodo vsa dela v državnih gozdovih plačevala iz 
proračuna Republike Slovenije, prednostno pa jih bodo izva- 
jale gozdno-gospodarske organizacije, bo treba predpisati 
standarde in normative za ta dela. Predpis o tem naj bi izdal 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Do uveljavitve tega predpisa pa bi se uporabljali standardi in 
normativi, ki so jih sprejele samoupravne interesne skupnosti 
gozdarstva oziroma gozdnogospodarske organizacije. 

K 59. členu: 
Gozdnogospodarske in druge organizacije, razen TOK, 

nadaljujejo z delom in se preoblikujejo v podjetja v skladu 
s posebnimi predpisi. Lastninjenje teh podjetij bo lahko pote- 
kalo po zakonu o privatizaciji podjetij, seveda šele po izročitvi 
gozdov iz drugega premoženja, namenjenega za delo Repu- 
bliške uprave za gozdove in za vračilo prejšnjim lastnikom. 
Ker se tem organizacijam jemlje gozdove in del drugega 
premoženja, pušča pa se jim vse presežke delavcev, in je 
treba zagotoviti delo, zato je v zakonu predvideno, da gozdno- 
gospodarske organizacije, ki bodo pozneje preoblikovane 
v podjetja, prednostno izvajajo vsa dela v gozdovih v lasti 
Republike Slovenije do 31.12.1993. Po tem datumu pa se 
bodo tudi dela v gozdovih v lasti Republike Slovenije oddajala 
izvajalcem na podlagi javnega razpisa. 

K 60. členu: 
Ker bodo gozdnogospodarskim organizacijam ostali vsi 

presežki delavcev, ki ne bodo postali delavci Republiške 
uprave za gozdove, in ker del teh presežkov nastane zaradi 
tega zakona oziroma zakona o denacionalizaciji, je predvi- 
deno, da bi iz sredstev proračuna Republike Slovenije zagoto- 
vili tudi sredstva za nadomestila paresežnim delavcem, ki 
bodo postali presežek zaradi drugačne ureditve prometa 
z gozdnimi lesnimi sortimenti in zaradi denacionalizacije. 
Gozdnogospodarska organizacija bo morala takoj pristopiti 
k izdelavi pregleda presežka delavcev in programa urejanja 
teh presežkov. S posebnim sporazumom med Izvršnim sve- 
tom in gozdnogospdoarsko organizacijo se bo ugotovilo šte- 
vilo delavcev, ki bodo presežek iz zgoraj navedenih razlogov. 

S sredstvi iz proračuna bi tako Republika Slovenija poma- 
gala pri razeševanju problemov v zvezi s presežnimi delavci, 
ki bodo vsi ostali delavci gozdnogospodarskih organizacij, in 
se bo njihov položaj razreševal v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih. 

K 61. členu: 
Določen je rok 1.1.1992, do katerega je treba občinsko 
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inšpekcijo prenesti na republiško raven. S prenosom pristoj- 
nosti pa se na Republiški gozdarski inšpektor prenesejo tudi 
poslovni prostori in drugo premoženje, ki ga do prenosa 
uporablja občinska gozdarska inšpekcija. Ta prenos se uredi 
s posebnim sporazumom med Izvršnim svetom Skupščine 
Republike Slovenije in izvršnim svetom skupščine občine, iz 
katerega območja se inšpekcija prenaša. Tudi za ta prenos bo 
treba pripraviti poseben sporazum za premoženje. Opraviti bo 
treba potrebne spremembe v pravilniku o organizaciji in siste- 
izaciji Republiškega seketariata za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, izvesti razpis in razporediti delavce. 
K 62. členu: 

Glede na to, da so gozdnogospodarski načrti območij za 
obdobje 1991- 2000 že izdelani in so v njih tudi podlage za 
določitev načina odkazila drevja za posek, tega pa v neobnov- 
ljenih gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot ni, se 
do obnovitve gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih 
enot za odločitev o načinu odkazila drevja za posek uporablja 
ovrednotenje splošno koristnih funkcij gozdov, vsebovanih 
v prostorskih delih gozdnogospodarskih načrtov območij za 
obdobje 1991-2000. 

K 63. členu: 
Glede na vsebinske spremembe v zakonu bo treba dopolniti 

tudi podzakonske predpise oziroma izdati nove predpise. To 
naj bi bilo izvršeno v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

K 64. členu: 
Z novimi davčnimi predpisi je predvidena tudi obdavčitev 

lastnikov gozdov od katastrskega dohodka gozdnih površin. 
Ker stanje v zemljiškem katastru ni usklajeno z dejanskim 
stanjem, v mnogih primerih je v naravi gozd v katastru pa je 
vpisano kmetijsko zemljišče ali obratno, prav tako gozdovi 
niso razvrščani v vrednostne razrede, je treba v najkrajšem 
možnem času uskladiti zemljiški kataster z dejanskim sta- 
njem. Republiška geodetska uprava in Republiški sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta že v mesecu juliju 
1989 pozvala občinske geodetske uprave, da ta dela opravijo. 
Po podatkih so občinske geodetske uprave k temu dela pri- 
stopile. Delo bi bilo po oceni lahko končano do 30.6.1991, 
zato se v zakonu občinskim geodetskim upravam postavlja ta 
rok za dokončanje dela. 

K 65. členu: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih naj 

bi začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

DOLOČBE ZAKONA O GOZDOVIH 
/Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/ 
89/, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 

/1/ Gozdovi so zaradi splošno koristnih funkcij dobrina splošnega 
pomena in so pod posebnim, s tem zakonom določenim varstvom. 
121 Splošno koristne funkcije gozdov po tem zakonu so lesno- 
-proizvodne, varovalne, hidrološke, klimatološke, higiensko-z- 
dravstvene, estetske, rustično-rekreativne, poučne, raziskovalne 
in obrambne. 

2. člen 

/1/ Gozd po tem zakonu je zemljišče, ki je poraslo z gozdnim 
drevjem v obliki sestoja, ne glede na to, kot kaj je vpisano v zemlji- 
škem katastru in drugo zemljišče, ki je z dolgoročnim planom 
občine namenjeno za gozd. 
121 Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gozd ne štejejo 
skupine gozdnega drevja na površini do petih arov ter drevoredi, 
parki in plantaže gozdnega drevja, zanje veljajo samotiste 
določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, kjer 
je to izrecno navedeno. 
131 Območja gozdov so posebej opredeljana v dolgoročnem 
planu. 

4. člen 

/1/ Gozdnogospodarsko območje zajema vse gozdove, ki pred- 
stavljajo širšo geografsko in gozdnogospodarsko celoto, v kateri 
so dani naravni in ekonomski pogoji za uresničevanje pogojev iz 
prejšnjega člena, ter se v njem lahko trajno zagotavlja: 
- prostorska in časovna usklajenost izkoriščanja in regeneracije 
gozdov; 
- neprekinjen proces gozdne reprodukcije z ustvarjanjem potreb- 
nih sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo in izboljšanje izko- 
riščanja donosnih sposobnosti rastišč; 
- usmerjanje sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo po enot- 
nih vidikih; 
- oblikovanje in usmerjanje sredstev za načrtno in usklajeno 
odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami. 
/2/ Gozdnogospodarska območja določa in spreminja Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi mnenja zainteresiranih 
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo občinskih 
skupščin in gozdnogospodarskih organizacij. 

5. člen 

Z gozdovi se gospodari na podlagi planskih aktov, upoštevajoč 

določbe tega zakona in strokovne možnosti za zagotavljanje 
pogojev iz 3. člena tega zakona, ki so opredeljeni v gozdnogospo- 
darskih načrtih. V planskih aktih se določijo organizacijski, 
kadrovski, tehnološki in ekonomski pogoji ter ob upoštevanju 
tržnih zakonitosti, časovno in prostorsko optimalno gospodarje- 
nje z gozdovi. 

6. člen 

/1/ Po tem zakonu se za gospodarjenje z gozdovi šteje; varstvo, 
gojenje /nega, obnova, melioracije, pogozdovanje, semenarstvo, 
drevesničarstvo in odkazovanje drevja za posek/, urejanje gozdov, 
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, gradnja in vzdrževanje 
gozdnih prometnic, izkoriščanje gozdov, izkoriščanje drugih 
gozdnih proizvodov in dajanje gozdnih lesnih sortimentov ter 
drugih gozdnih proizvodov v promet. 
/2/ Varstvo, gojenje in urejanje gozdov ter odpiranje gozdov 
z gozdnimi cestami so dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena. 
/3/ Za opravljanje in razvoj dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
skrbijo, v mejah svojih pravic in dolžnosti ter tega zakona, samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo, gozdnogospodarske 
organizacije, občine in SR Slovenija. 

7. člen 
Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena lastnina in z gozdovi, na 
katerih je lastninska pravica, je skupno. 

8. člen 

/1/ Z gozdovi gospodarijo delavci in združeni kmetje v gozdnogo- 
spodarskih organizacijah združenega dela /v nadaljnjem besedilu: 
gozdnogospodarske organiazcije/. 
121 Kmet po tem zakonu je občan, ki je lastnik gozda in je kmet po 
predpisih o kmetijskih zemljiščih. 

9. člen 

/1/ Zaradi posebnega družbenega interesa za smotrno izkorišča- 
nje gozdov ter za ohranitev in gojitev gozdov ne glede na lastni- 
štvo in gospodarsko zmogljivost gozdov, se delavci in združeni 
kmetje, organizirani v gozdnogospodarskih organizacijah in 
delavci, organizirani v organizacijah združenega dela s področja 
primarne mehanične, kemične ali druge predelave gozdnih lesnih 
sortimentov ter v organizacijah združenega dela, ki gozdne lesne 
sortimente neposredno uporabljajo v zvezi s svojo dejavnostjo in 
v organizacijah združenega dela s področja prometa z gozdnimi 
lesnimi sortimenti /v nadaljnjem besedilu: organizacije - porab- 
niki gozdnih lesnih sortimentov/ ter delavci, delovni ljudje in 
občani, organizirani v krajevnih skupnostih in drugih zainteresira- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih s področja kmetij- 
stva, lovstva, turizma, vodnega gospodarstva in varstva okolja,z- 
družujejo v samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 
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121V samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo zagotav- 
ljajo delavci, delovni ljudje in občani ohranitev in gojitev gozdov, 
skrbijo za biološko ravnotežje v gozdovih in v ta namen usklaju- 
jejo interese med gozdarstvom, kmetijstvom, predelavo lesa, lov- 
stvom in turizmom ter urejajo vprašanja, ki so pomembna za 
varovanje gozdov ter druga vprašanja skupnega pomena, dolo- 
čena s tem zakonom in samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 
/31 Za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 6. člena tega 
zakona se s tem zakonom določa obveznost oblikovanja sredstev 
za gozdnobiološko reprodukcijo. 

10. člen 

V gozdnogospodarskem območju delavci oziroma delavci in zdru- 
ženi kmetje, organizirani v temeljnih organizacijah združenega 
dela oziroma temeljnih organizacijah kooperantov, povezani 
s skupnimi interesi pri delu v gozdnogospodarski delovni organi- 
zaciji ter z delom, ki ga opravljajo v njej, zagotavljajo skupno 
gospodarjenje z gozdovi. 

11. člen 

/1/ Da bi zagotovili pogoje za razvoj gozdnogospodarskega 
območja kot gospodarske celote in skupnega gospodarjenja 
z vsemi gozdovi, delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela ter delavci in združeni kmetje v temeljnih organizacijah 
kooperantov v sestavi ene gozdnogospodarske delovne organiza- 
cije pridobivajo dohodek kot delež pri skupnem prihodku, če so 
prihodki, ustvarjeni s prodajo gozdnih lesnih sortimentov in stori- 
tev, rezultat proizvodnega sodelovanja. 
121 Da bi v gozdnogospodarskem območju zagotovili pogoje za 
optimalno gospodarjenje z vsemi gozdovi, ki so v družbeni last- 
nini, ne glede na naravne razmere in stanje gozdov, delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela v sestavi ene gozdno- 
gospodarske delovne organizacije pridobivajo dohodek kot delež 
pri skupnem prihodku, ustvarjenem s prodajo gozdnih lesnih 
sortimentov ali storitev, ki je rezultat skupnega dela delavcev. 
131 Delavci in združeni kmetje v gozdnogospodarskih organizaci- 
jah lahko pridobivajo dohodek z udeležbo na skupaj ustvarjenem 
dohodku, ki je rezultat proizvodnega sodelovanja tudi z drugimi 
organizacijami združenega dela. 

12. člen 

/1/ Lastninska pravica na gozdovih je omejena z zakonom: 
121 Lastnik gozda uresničuje pravice in dolžnosti pri gospodarje- 
nju z gozdovi samo v mejah tega zakona. 

13. člen 

/1/ Gozdne lesne sortimente sme dajati v promet le gozdnogospo- 
darska organizacija. Ta določba ne velja za hlodovino in obli 
tehnični les, za katerega ima lastnik potrdilo, da ni pridobljen 
v gozdu in za druge gozdne lesne sortimente, ki niso pridobljeni 
v gozdu. 
121 Prevoz gozdnih lesnih sortimentov, ki jih ne da v promet 
gozdnogospodarska organizacija, je prepovedan. Ta določba ne 
velja za gozdne lesne sortimente, ki jih lastnik gozda pridobi na 
podlagi točke a/ 45. člena tega zakona oziroma za hlodovino in 
obli tehnični les, za katerega ima lastnik potrdilo, da ni pridobljen 
v gozdu in za druge gozdne lesne sortimente, ki niso pridobljeni 
v gozdu. 
131 Potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega člena izda gozdno- 
gospodarska organizacija z območja, kjer je to drevje posekano. 

14. člen 

Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo so: samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo za gozdnogospodarska 
območja /v nadaljnjem besedilu: območne skupnosti/ in samou- 
pravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije /v nadaljnjem 
besedilu: republiška skupnost/. 

15. člen 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi republiške skupnosti potrdi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravni sporazum 
o ustanovitvi območnih skupnosti pa potrdijo izvršni sveti skupš- 
čin občin s posameznega gozdnogospodarskega območja. 

16. člen 

/1/ Območno skupnost ustanovijo delavci in združeni kmetje po 
gozdnogospodarskih organizacijah /izvajalci/, delavci po organi- 
zacijah - porabniki gozdnih lesnih sortimentov, občani in delovni 
ljudje po krajevnih skupnostih, delavci, delovni ljudje in občani po 
organizacijah združenega dela ter po drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih s področja kmetijstva, lovstva, turizma, 
vodnega gospodarstva in varstva okolja ter po drugih zainteresira- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih /uporabniki/. 
121 Skupščina območne skupnosti ima dva zbora, in sicer: 
- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo: delegati delavcev temeljnih 
organizacij združenega dela s področja gozdarstva in delegati 
združenih kmetov in delavcev, organiziranih v temeljnih organiza- 
cijah kooperantov s področja gozdarstva; 
- zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo: delegati organizacij 
—porabnikov gozdnih lesnih sortimentov, krajevnih skupnosti, 
organizacij združenega dela ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti s področja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega gospo- 
darstva in varstva okolja ter drugih zainteresiranih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

17. člen 

/1/ Delavci, delovni ljudje in občani v območni skupnosti zagotav- 
ljajo ohranitev, gojitev in varstvo gozdov in skrbijo za biološko 
ravnotežje v gozdovih gozdnogospodarskega območja. V ta 
namen opravljajo zlasti naslednje naloge: 
- usklajujejo interese med kmetijstvom in gozdarstvom in dru- 
gimi porabniki zemljišč pri določanju namenske rabe zemljišč in 
skrbijo za ohranitev vloge gozdov kot sestavine kulturne krajine; 
- usklajujejo interese pri sočasni rabi gozdov za potrebe kmetij- 
stva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma in rekreacije; 
- spremljajo medsebojno usklajenost gozdnogospodarskih in 
lovskogospodarskih načrtov in dajejo pobude za spremembe teh 
načrtov; 
- usklajujejo interese pri varovanju gozdov s potrebami odpiranja 
gozdov z gozdnimi prometnicami; 
- usklajujejo interese med porabniki gozdnih lesnih sortimentov 
ter stranskih gozdnih proizvodov in gozdarstvom zaradi smotr- 
nega izkoriščanja gozdov; 
- usmerjajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo; 
- zagotavljajo in usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z gozd- 
nimi cestami; 
- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi s 6. in 7. 
alineo tega člena in oblikujejo cene za te storitve; 
- dajejo pobude in predloge za razglasitev gozdov za trajno 
varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom; 
- ugotavljajo vpliv imisij škodljivih snovi v gozdove in predlagajo 
ukrepe za odpravo posledic imisij v gozdove; 
- dajejo mnenje h gozdnogospodarskim načrtom; 
- dajejo mnenje k lovskogospodarskim načrtom; 
- dajejo soglasje k izbiri trase za gradnjo gozdnih cest. 

18. člen 

Poleg nalog iz prejšnjega člena delavci, delovni ljudje in občani 
v območni skupnosti na kraškem gozdnogospodarskem območju 
še posebej skrbijo za varstvo gozdov pred požari. V ta namen 
v skladu s predpisi o požarni varnosti na podlagi samourpavnega 
sporazuma, zagotavljajo sredstva območna skupnost s kraškega 
območja, Zavod za melioracijo in pogozdovanje Krasa, samou- 
pravne interesne skupnosti za varstvo pred požari s kraškega 
območja in občine s kraškega območja 

19. člen 

/1/ Območne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazumom 
republiško skupnost. 
121 V vsak zbor skupščine republiške skupnosti delegirajo dele- 
gate ustrezni zbori območnih skupnosti v skladu s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi republiške skupnosti. 
/3/ V republiški skupnosti sodelujejo tudi Zadružna zveza Slove- 
nije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zveza vod- 
nih skupnosti Slovenije, splošna združenja za gozdarstvo, za 
lesarstvo ter za celulozo, papirno in papirno-predelovalno indu- 
strijo, Turistična zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Skup- 
nost organizacij združenega dela za lovstvo in ribištvo Slovenije in 
Zveza društev za varstvo okolja Slovenije. Te samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti sodelujejo v republiški skupnosti tako, da 
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obravnavajo zadeve iz delovnega področja republiške skupnosti 
in sodelujejo pri njihovem reševanju ter vzpostavljajo druge oblike 
sodelovanja, določene s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi republiške skupnosti oziroma z njenim statutom. 

20. člen 

/1/ V republiški skupnosti se delavci, delovni ljudje in občani 
sporazumevajo o zadevah, ki se nanašajo na skladnejši razvoj in 
optimalno izkoriščanje gozdov v SR Sloveniji, pri čemer zlasti: 
- sprejemajo enotno metodologijo za oblikovanje elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana samou- 
pravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo; 
- sprejemajo za področje gospodarjenja z gozdovi dogovor 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije; 
- usmerjajo sredstva za melioracije gozdov in pogozdovanje; 
- za varovalne in lesno-proizvodno manj pomembne gozdove na 
kraškem gozdnogospodarskem območju zagotavljajo sredstva za 
varstvo gozdov pred boleznimi in škodljivci, gradnjo in vzdrževa- 
nje protipožarnih zidov in presek, obnovo gozdov na pogoriščih 
ter za odkazilo drevja; 
- zagotavljajo sredstva za urejanje gozdov na kraškem gozdno- 
gospodarskem območju; 
- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi s 3., 4. in 5. 
alineo tega odstavka in oblikujejo cene za te storitve: 
- usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, ki 
se zbirajo pri republiški skupnosti; 
- ugotavljajo vpliv imisij škodljivih snovi v gozdove in predlagajo 
ukrepe za odpravo posledic imisij v gozdovih; 
- obravnavajo utemeljenost novih gradenj, rekonstrukcij, ozi- 
roma razširitev obstoječih kapacitet za primarno predelavo lesa in 
dajejo soglasje glede usklajenosti teh investicij z lesno surovin- 
skim zaledjem. 
/2/ Soglasje iz zadnje alinee prejšnjega odstavka je obvezni 
sestavni del investicijskega programa za predvideno gradnjo, 
rekonstrukcijo oziroma razširitev obstoječih kapacitet. Brez tega 
soglasja ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja oziroma drugih 
dovoljenj, na podlagi katerih se lahko začne gradnja oziroma 
rekonstrukcija. 

III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

1. Planski akti 
21. člen 

Planiranje v gozdnogospodarskih organiazcijah in samoupravnih 
interesnih skupnostih za gozdarstvo se izvaja po predpisih o druž- 
benem planiranju in tem zakonu. 

22. člen 

/1/ Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo 
določijo predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana teh 
skupnosti na podlagi elementov, ki jih uskladijo uporabniki in 
izvajalci. 
121 Uporabniki oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- obseg potreb po gozdnih lesnih sortimentih; 
- obseg in vrsto storitev za zagotavljanje ohranitve in gojitve 
gozdov za potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, 
turizma, rekreacije in varstva okolja; 
- sredstva, ki naj bi jih zagotavljali za uresničevanje svojih potreb. 
131 Izvajalci oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- možni posek in strukturo gozdnih lesnih sortimentov in s tem 
povezani obseg in vrsto gozdnogojitvenih in varstvenih del ter 
obseg gradnje gozdnih cest; 
- predloge za normative in standarde za storitve v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena; 
- srestva za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena; 
- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena iz tega zakona. 

23. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana območne skupnosti vse- 
buje zlasti: 
- obseg, dinamiko, strukturo poseka drevja, usklajeno s stanjem 
gozdov in postavljenimi cilji ter s pogoji za realizacijo poseka; 
- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del za varstvo, gojenje in 
urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami; 
- standarde in normative za opravljanje del za varstvo, gojenje in 
urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami; 

- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih i; 
prejšnje alinee; 
- obseg in način zadovoljevanja potreb porabnikov po gozdnif 
lesnih sortimentih; 
- obseg potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti posebnega 
družbenega pomena ter obveznosti udeležencev; 
- obseg sredstev za gradnjo gozdnih cest, ki ga območne skup 
nosti združujejo pri republiški skupnosti; 
- obseg in vrsto storitev ter obseg združevanja sredstev z; 
potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma 
rekreacije in varstva okolja; 
- obseg in vrsto ukrepov za zagotavljanje biološkega ravnotežji 
v gozdovih; 
- kriterije in merila za ugotavljanje usklajenosti gozdnega ir 
lovnega gospodarjenja; 
- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

24. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana republiške skupnost 
vsebuje zlsti: 
- obseg dinamiko in strukturo poseka drevja, usklajeno z vlaganj 
v gozdove po gozdnogospodarskih območjih in za SR Slovenijo 
- obseg in način pokrivanja potreb po gozdnih lesnih sortimentit 
iz gozdov v SR Sloveniji; 
- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del v dejavnosti posebneg; 
družbenega pomena, za katere se zagotavljajo sredstva pri repu 
bliski skupnosti; 
- standarde in normative za opravljanje del v dejavnostih poseb 
nega družbenega pomena, za katere se zagotavljajo sredstv apr 
republiški skupnosti; 
- osnove in merila za oblikovanje cen za dela iz prejšnje alinee 
- obseg potrebnih sredstev za opravljanje dejavnosti posebneg. 
družbenega pomena, za katere se zagotavljajo sredstva pri repu 
bliški skupnosti ter obveznosti udeležencev; 
- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

25. člen 

/1/ Za določanje dolgoročnih ciljev razvoja dejavnosti posebnegj 
družbenega pomena iz tega zakona sprejemajo samoupravne 
interesne skupnosti za gozdarstvo dolgoročne plane v skladi 
z dolgoročnim planom družbenopolitičnih skupnosti. 
121Z dolgoročnim planom iz prejšnjega odstavka se določijo tud 
obvezna izhodišča in družbena usmeritev za pripravo in oblikova 
nje srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti z; 
gozdarstvo. 

26. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednjeročnih piano* 
sprejemajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za goz 
darstvo letne planske akte. 
2. Gozdnogospodarski načrti 

27. člen 

/1/ Z gozdnogospodarskimi načrti se ugotavlja stanje gozdov tei 
na podlagi bioloških zakonitosti razvoja gozda določa biološke 
optimalno izkoriščanje, gojenje in varstvo gozdov, ob pogojih ir 
načinu, da se zagotavlja trajnost gozdov in njihovih funkcij. 
121 Gozdnogospodarski načrti morajo biti izdelani kot skupn 
načrti za vse gozdove, upoštevaje posebnosti na posameznih 
območjih, ki izhajajo iz načina dosedanjega izkoriščanja gozdov 
131 Gozdnogospodarski načrti so: gozdnogospodarski načrt 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. Izdelu 
jejo se za dobo 10 let. 
/4/ Gozdnogospdoarski načrt se v času veljavnosti spremeni al 
dopolni, kadar se ugotovi, da ga ne bi bilo mogoče izvrševat 
zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali ker niso zagotov 
Ijeni ekonomski, tehnološki ali kadrovski pogoji, predviden 
s planskimi akti. 

28. člen 

/1/ Gozdnogospodarske načrte sprejme organ upravljanja gozd 
nogospodarske delovne organizacije. 
/2/ Gozdnogospodarske načrte potrjuje funkcionar, ki vodi repu 
bliški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predhodnerr 
mnenju občinskih upravnih organov, pristojnih za gozdarstvo it 
območne skupnosti. 
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131 Če gozdnogospodarski načrt ni izdelan v skladu z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter s tem ne 
zagotavlja usklajenosti strokovnih osnov za gojenje, varstvo- in 
izkoriščanje gozdov, se zavrne. Gozdnogospodarska organizacija 
mora v roku, ki ga določi funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo, gozdnogospodarski načrt uskla- 
diti. 
/4/ Izvrševanje gozdnogospodarskih načrtov je obvezno. 

29. člen 

Z gozdnogospodarskimi načrti območij se ob upoštevanju biolo- 
ških zakonitosti razvoja gozdov opredelijo strokovni cilji in predvi- 
dijo ukrepi za zagotavljanje pogojev iz 3. člena tega zakona. 

30. člen 

Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot uveljavljajo stro- 
kovne cilje, smernice in pogoje iz gozdnogospodarskih načrtov 
območij po osnovnih ureditvenih enotah. Ti načrti vsebujejo stro- 
kovno-tehnične pogoje in načine varstva, gojenja in izkoriščanja 
gozdov ter odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami. 

31. člen 

Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot uveljavljajo stro- 
kovne cilje, smernicein pogoje iz gozdnogospodarskih načrtov 
območij po osnovnih ureditvenih enotah. Ti načrti vsebujejo stro- 
kovno-tehnične pogoje in načine varstva, gojenja in izkoriščanja 
gozdov ter odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami. 

3. Zagotavljanje sredstev za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena 

33. člen 

/1/ Za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
razen za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, se oblikujejo 
sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo. 
/2/ Obseg sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo mora biti 
tolikšen, da se trajno zagotavlja izvajanje vseh dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena iz prejšnjega odstavka v obsegu in 
dinamiki kot je to Idoločeno s planskimi akti. 
131 Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo zagotavljajo gozd- 
nogospdoarske temeljne organiazcije združenega dela v sredstvih 
amortizacije gozdov. Sredstva amortizacije gozdov ne smejo biti 
manjša od 13% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, 
pridobljenih v psoameznem letu v gozdnogospdoarskem 
območju. Stopnja za obračunavanje amortizacije se določi 
s samoupravnim splošnim aktom v skladu s samoupravnim spora- 
zumom o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo. 
/4/ Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo zagotavljajo 
temeljne organizacije kooperantov v ceni gozdnih lesnih sorti- 
mentov in se obračunavajo v breme celotnega prihodka temeljne 
organizacije kooperantov v višini najmanj 13% od prodajne vred- 
nosti gozdnih lesnih sortimentov, pridobljenih v posameznem letu 
v gozdnogospodarskem območju. Temeljne organizacije koope- 
rantov obračunavajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo 
tudi od vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda 
pridobi za neposredno uporabo, po točki al 45. člena tega zakona 
ter od vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda ni 
pridobil ali prodal v skladu s tem zakonom. 
/5/ Del sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo v višini, ki ne sme 
biti manjša od 10% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sorti- 
mentov v posameznem letu, se uporablja na gozdnogospodar- 
skem območju za varstvo, gojenje in urejanje gozdov v skladu 
s planskimi akti gozdnogospodarske delovne organizacije ter 
območne skupnosti. Ta del sredstev združujejo delavci in zdru- 
ženi kmetje pri gozdnogospodarski delovni organizaciji na pod- 
lagi samoupravnega sporazuma o združitvi v gozdnogospodarsko 
delovno organizacijo. 
/6/ Del sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo se uporablja za 
izvajanje skupnega programa melioracij in pogozdovanja v SR 
Sloveniji ter za sofinanciranje izvajanja dejavnosti posebnega 
družbenega pomena iz 4. in 5. alinee prvega odstavka 20. člena 
tega zakona na kraškem gozdnogospodarskem območju. Obseg 
tega dela sredstev ne sme biti manjši od 3% prodajne vrednosti 
gozdnih lesnih sortimentov v gozdnogospodarskem območju 
v posameznem letu, določi pa se v samoupravnem sporazumu 
o temeljih plana republiške skupnosti. Ta del sredstev združujejo 
gozdnogospodarske organizacije pri republiški skupnosti. 

/7/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, podrobneje 
določi, kaj se šteje za gozdnobiološko reprodukcijo. 

34. člen 
/1/ Temeljne organizacije združenega dela ugotavljajo v dohodku, 
ki ga pridobijo z udeležbo na skupnem prihodku, del dohodka, ki 
je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodno- 
sti za pridobivanje dohodka. 
121 S samoupravnim sporazumom določijo delavci temeljnih orga- 
niazcij združenega dela, ki opravljajo posamezne dejavnosti ali 
faze gospodarjenja z gozdovi v družbeni lastnini, osnove in merila 
za ugotavljanje dela dohodka iz prejšnejga odstavka; pri tem 
upoštevajo naravne in druge pogoje, ki vplivajo na oblikovanje 
tega dela dohodka. 
/31 Ugotovljeni del dohodka iz tega člena se uporablja v skladu 
s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko 
delovno organizacijo, za skladnejši razvoj temeljnih organizacij 
združenega dela na podlagi vlaganj v gozdove v družbeni lastnini 
v posameznem gozdnogospodarskem območju, za odpiranje goz- 
dov z gozdnimi cestami in za nakup gozdov, del pa se združuje pri 
območni skupnosti za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. 

35. člen 
/1/ Za hitrejše odpiranje gozdov z gozdnimi cestami združujejo 
sredstva gozdnogospdoarske temeljne organizacije združenega 
dela iz dela dohodka iz prejšnjega člena, gozdnogospdoarske 
temeljne organizacije kooperantov iz dela prodajne cene za 
gozdne lesne sortimente iz točke b/ 45. člena tega zakona in 
organizacije - porabniki gozdnih lesnih sortimentov. 
121 Obseg sredstev in deleži za združevanje sredstev, roki in nain 
plačila se določijo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
območne skupnosti. Sredstva se združujejo pri območni skupno- 
sti, del teh sredstev pa območne skupnosti na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana republiške skupnosti združujejo 
pri republiški skupnosti za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami 
v SR Sloveniji. 

36. člen 
/1/ Lastnik gozda mora poravnati temeljni organizaciji kooperan- 
tov stroške za plačilo sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo in 
za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami po tem zakonu tudi od 
gozdnih lesnih soritmentov, ki jih je dobil za lastno neposredno 
uporabo po točki a/ 45. člena tega zakona in gozdnih lestnih 
sortimentov, ki jih ni pridobil ali prodal v skladu s tem zakonom. 
121 Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo od drv za 
lastno porabo in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi požara ali 
naravnih nesreč potreben lastniku gozda za neposredno uporabo 
v njegovem gospodarstvu in gospodarjenju. 
131 Organ upravljanja temeljne organizacije kooperantov lahko 
odloči, da se poleg oprostitev po prejšnjem odstavku obveznosti 
po tem zakonu ne plačujejo tudi od gozdnih lesnih sortimentov, ki 
se pridobijo s krčenjem gozda v kmetijske namene ter od gozdnih 
lesnih sortimentov za neposredno uporabo. Če se tak sklep 
sprejme, obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena ne sme biti 
manjši, kot je to določeno v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana območne oziroma republiške skupnosti. 
/4/ Kriterije in merila za obseg oprostitev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena določi območna skupnost s posebnim aktom. 

37. člen 
/1/ Republiški skupnosti se plačuje povračilo za uporabo cest, 
vsebovano v ceni goriva, ki je bilo porabljeno z vozili gozdnogo- 
spodarskih organizacij na njihovih gozdnih cestah oziroma je bilo 
porabljeno z drugo njihovo mehanizacijo. Uporablja se za gradnjo 
gozdnih cest po gozdnogospodarskih območjih. 
/2/ Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi sporazumno 
med republiško skupnostjo in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi za ceste. Predlog sporazuma pripravi republiška skupnost 
za posamezno leto na podlagi dokumentacije gozdnogospodar- 
skih organizacij o porabljenem gorivu v preteklem letu. Sporazum 
se sklene vsako leto do 31. marca. 
4. Skupno gospodarjenje z gozdovi 

38. člen 
/1/ Za uresničevanje skupnega gospodarjenja z gozdovi po gozd- 
nogospodarksih območjih se delavci, organizirani v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delavci ter združeni kmetje, 
organizirani v temeljnih organizacijah kooperantov, združujejo 
v gozdnogospodarski delovni organizaciji, sodelujejo v delu 
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območne skupnosti, sprejemajo skupne planske akte na podlagi 
skupnega gozdnogospodarskega načrta območja, izvajajo plan- 
ske akte in opravljajo druge skupne zadeve, določene s tem 
zakonom in samoupravnimi splošnimi akti gozdnogospodarske 
delovne organizacije. 
121V gozdnogospodarski delovni organizaciji odločajo o zadevah, 
ki se nanašajo na vse gozdove, skupaj in enakopravno delavci in 
združeni kmetje. O zadevah gospodarjenja z gozdovi, ki se nana- 
šajo samo na gozdove v družbeni lastnini, odločajo delavci samo- 
stojno v temeljnih organizacijah združenega dela. Združeni 
kmetje v temeljnih organizacijah kooperantov odločajo samo- 
stojno o zadevah gospodarjenja z njihovimi gozdovi in o ustvarje- 
nem dohodku na podlagi njihovega dela in vloženih sredstev. 

39. člen 
/1/ Za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organizacij 
združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov morajo biti 
izpolnjeni pogoji iz zakona o združenem delu in zakona o združe- 
vanju kmetov. Pri tem se šteje, da je del delovne organizacije 
delovna celote, če je glede na površinsko zaokroženost in razsež- 
nost gozdov, s katerimi gospodarijo, strukturo gozdov, intenziteto 
gospodarjenja, kadre in tehnologijo dela, zagotovljena trajnost 
gozdov in njihovih funkcij ter prostorska in časovna usklajenost 
izkoriščenja in regeneracije gozdov. 
121 Z družbenim dogovorom se natančneje razčlenijo merila za 
organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organizacij združe- 
nega dela in temeljnih organizacij kooperantov. 
/31 Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnjega odstavka so: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiški svet zveze sindi- 
katov Slovenije, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 
Zadružna zveza Slovenije, republiška skupnost in gozdnogospo- 
darske delovne organizacije. 

40. člen 
/1/ Delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost ali posamezne faze gospodarjenja z gozdovi v družbeni 
lastnini in delavci ter združeni kmetje temeljnih organizacij 
kooperantov, ki sodelujejo pri ustvarjanju skupnega prihodka 
s prodajo proizvodov in storitev, urejajo način razporejanja in 
izkazovanja skupnega prihodka s samoupravnim sporazumom 
o združitvi v delovno organizacijo. 
121 Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in razporejanju skupnega 
prihodka, ki je razultat skupnega dela delavcev temeljnih organi- 
zacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti ali posamezne faze 
gospodarjenja z gozdovi v družbeni lastnini, urejajo ti delavci 
s samoupravnim sporazumom. 

41. člen 
V gorskih in hribovitih predelih gozdnogospodarskega območja, 
kjer zaradi naravnih in gospodarskih razmer ni pogojev za združe- 
vanje kmetov v organizacijo združenih kmetov s področja kmetij- 
stva, lahko združeni kmetje in delavci v temeljnih organizacijah 
kooperantov s področja gozdarstva opravljajo tudi dejavnosti 
s področja kmetijstva in kmečkega turizma. 

42. člen 
/1/ Kmet, ki želi postati kooperant temeljne organizacije kooperan- 
tov /združeni kmet/, sklene s to organizacijo pogodbo o trajnej- 
šem sodelovanju v skupni gozdni proizvodnji za opravljanje del 
v svojih gozdovih ali v svojih in drugih gozdovih v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev. 
/2/ Združeni kmet iz prejšnjega odstavka, ki opravlja dela v drugih 
gozdovih in za to združuje tudi svoja delovna sredstva, ima ob 
pogojih skupne gozdne proizvodnje enake pravice in obveznosti 
kot za dela v lastnem gozdu, ki izhajajo iz točke čl 45. člena tega 
zakona. 
/3/ Poleg kmeta, ki je lastnik gozda, lahko postane kooperant 
temeljne organizacije kooperantov tudi član kmečkega gospodar- 
stva, ki je kmet po predpisih o kmetijskih zemljiščih. 

43. člen 
/1/ Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organizacije, 
ki ga sestavljajo delegati delavcev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delegati združenih kmetov in delavcev, združenih 
v temeljni organizaciji kooperantov, odloča o skupnih zadevah 
gospodarjenja z gozdovi. 
/2/ Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organizacije 
lahko odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, če je navzoča 
večina delegatov delavcev in večina delegatov delavcev in združe- 
nih kmetov; odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh 

delegatov delavcev in večina vseh delegatov delavcev in združe 
nih kmetov. 

44. člen 
/1/ S samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev 
ki ga sklenejo združeni kmetje in delavci temeljnih organizac' 
kooperantov in z drugimi samoupravnimi splošnimi akti se pole 
Izadev, ki veljajo za organizacije združenih kmetov po drug ' 
predpisih, natančneje uredijo tudi pravice in dolžnosti združen 
kmetov, ki izhajajo iz skupnega gospodarjenja z gozdovi. 
/2/ Poleg pravic in dolžnosti iz prejšnjega odstavka se s samo; 
pravnimi splošnimi akti temeljne organizacije kooperantov ure* 
tudi način uresničevanja pravic, dolžnosti in odgovornosti iz 45. i 
46. člena tega zakona, ki izvirajo iz lastnine. 

45. člen 
/1/ Pri gospodarjenju z gozdovi ima lastnik gozda pravico: 
al do gozdnih lesnih sortimentov za neposredno uporabo v sv 
jem gospodarstvu in gospodinjstvu ter za potrebe domače lesi 
obrti /suha roba/, v okviru donosnih možnosti njegovega gozda, 
gozdni lesni sortimenti morajo biti posebej označeni v gozd 
označi jih pooblaščeni strokovni delavec temeljne organizac 
kooperantov; 
b/ do dela prodajne cene za gozdne lesne sortimente, posekat, 
v njegovem gozdu, razen za gozdne lesne sortimente iz prejšnj 
točke. Ta del prodajne cene se določi tako, da se od prodajn 
cene gozdnih lesnih sortimentov odštejejo vsi stroški izkokrišča 
nja gozdov. Ta del prodajne cene mora znašati najmanj 5% pro 
dajne cene gozdnih lesnih sortimentov; 
c/ do sodelovanja pri odkazovanju drevja za posek in pri drugi 
gozdnogospodarskih delih v svojem gozdu ter pri oblikovanj 
gozdnogospodarskih načrtov, če se nanaša na gospodarjenj 
z njegovim gozdom; 
č/ do prednosti pri opravljanju gozdnogospodarskih del v svojer 
gozdu in drugih storitev v zvezi s temi deli ob enakih pogojih. Z 
enake pogoje se štejejo enaka kvaliteta in enako plačilo za enaki 
delo. Za enako delo pripada lastniku gozda toliko plačila, kc 
znaša bruto osebni dohodek delavca v temeljni organizaci 
kooperantov in nadomestilo za vložena lastna delovna sredstv 
ter druga nadomestila, ki izvirajo iz dela; 
d/ pasti v svojem gozdu živino, grabiti steljo in mah ter izkoriščal 
druge gozdne proizvode, upoštevajoč pogoje iz tega zakona ii 
sklepe samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo; 
e/ da je na primeren način obveščen o poslovanju gozdnogospo 
darske delovne organizacije in temeljne organizacije kooperan 
tov, zlasti še o strukturi stroškov in doseženem dohodku te 
o poslovanju samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo. 
121 Obseg in način uresničevanja pravic iz prejšnjega odstavka s< 
določi s temelji plana temeljne organizacije kooperantov. 

46. člen 
/1/ če lastnik gozda uveljavlja pravice iz točke čl prejšnjega členć 
temeljna organizacija kooperantov in lastnik gozda sklenet 
dogovor o izvršitvi del. Ta dogovor se ne šteje za pogodbo o deli 
po predpisih o delovnih razmerjih. 
/2/ Dogovore glede opravljanja gozdnogospodarskih del in drugi 
storitev v zvezi s temi deli v njihovih gozdovih skloepajo lastnih 
gozdov in temeljna organizacija kooperantov na podlagi samot 
pravnega sporazma in drugih samoupravnih splošnih aktov iz 4A 
člena tega zakona. Dogovor je pisen in se sklene s posameznir 
lastnikom gozda, lahko pa je skupen za več lastnikov gozdov 
Skupen dogovor se lahko sklene tudi z zapisnikom, ki ga podp 
šejo prizadeti lastniki gozdov in temeljna organizacija koope 
rantov. 
131 Sklenitev dogovora iz prejšnjega odstavka predlaga temeljn. 
organizacija koopeantov vsem prizadetim lastnikom gozdo 
zaradi izvršitve nalog, ki izhajajo iz gozdnogospodarskega načrt 
in so določene z letnim planom. Dogovor o izvršitvi predvidenil 
nalog vsebuje tudi naravi dela primeren rok. 
/4/ Če lastnik gozda ne sklene dogovora iz tega člena, oziroma g 
sklene, pa ga ne izpolni v dogovorjenem roku, ali ne želi sodelc 
vati pri odkazilu, izvrši ta dela temeljna organizacija kooperantov 
lastnik gozda pa jo pri tem ne sme ovirati. 

47. člen 
Lastnik gozda mora gozdne lesne sortimente, k^ jih pridobi p 
točki a/ 45. člena tega zakona, spraviti iz gozda. Če tega ne stoi 
pravočasno, mora gozdnogospodarska organizacija posekana a' 
podrta drevesa oziroma gozdne lesne sortimente, ki propadaj« 
v gozdu zaradi prepozne izdelave, spravila ali prevoza in se zarad 
tega zmanjšuje njihova kvaliteta, izdelati, spraviti in odpeljati n; 
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stroške lastnika. Gozdnogospodarska organizacija te gozdne 
lesne sortimente proda v skladu s tem zakonom. 

48. člen 
Če lastnik gozda meni, da je prikrajšan v svojih pravicah iz 45., 46. 
in 47. člena tega zakona, lahko vloži ugovor na organ upravljanja 
temeljne organizacije kooperantov. Ce se z odločitvijo tega 
organa ne strinja ali če odločitev o ugovoru ni sprejeta v roku 
tridesetih dni od njegove vložitve, lahko lastnik gozda vloži pred- 
log za varstvo pravic pri pristojnem sodišču združenega dela. 
5. Gojenje in izkoriščanje gozdov 

49. člen 
/1/ Gozdovi se gojijo in izkoriščajo na podlagi strokovnih usmee- 
itev, vsebovanih v potrjenih gozdnogospdarskih načrtih gospo- 
darskih enot. Izjemni posegi v gozdove s sečnjo na golo ali 
krčitvijo gozdov se urejajo z dovoljenji ali z nalogi za sečnjo na 
golo ali z dovoljenji za krčitev gozdov; za te posege ne veljajo 
določbe o odkazilu. 
/21V gozdovih se lahko seka drevje šele potem, ko je odkazano za 
posek. Drevje za posek lahko odkazuje le pooblaščeni strokovni 
delavec gozdnogospodarske organizacije' 
131 Dovoljenje oziroma nalog iz prvega odstavka tega člena izda 
v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za goz- 
darstvo. S tem dovoljenjem oziroma nalogom odloči tudi o načinu 
odkazila. 

50. člen 
/1/ gozdnogospodarska organizacija mora pri pridobivanju gozd- 
nih lesnih sortimentov zagotoviti smotrno izkoriščanje lesne 
mase, zmanjševanje količine sečnih ostankov in odpadkov ter 
pravočasno spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz 
gozda. 
121 Spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov morata biti 
opravljena tako, da ne pride do poškodb gozdnih tal oziroma 
podrasti in drevja v večjem obsegu kot je to neizogibno. Nastale 
poškodbe je treba odpraviti takoj po končanem spravilu oziroma 
prevozu. 
131 Gozdnogospodarska organizacija mora pri pridobivanju 
postranskih gozdnih proizvodov zagotoviti, da sta način in obseg 
nabiranja plodov, semena, delov rastlin in rastlinskih vrst, smole, 
stelje, sečnih ostankov in odpadkov ter paša in čebelarjenje, 
usklajena z razvojem gozdnega sestoja tako, da ne pride do 
poslabšanja donosne sposobnosti gozdnih rastišč in priraščanja 
sestoja, trajnejšega osiromašenja gozdov na rastlinskih vrstah ter 
da se zagotavlja naravni ciklični razvoj gozdnih združb. 
/4/ Vsa dela v gozdovih se morajo organizirati in izvajati v ustrez- 
nem letnem času in na način, s katerim se zagotalvja gozdni red. 
151 Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda pravil- 
nik o gozdnem redu. 

51. člen 
/1/ Graditev objektov in drugi posegi v gozd za katere je potrebno 
lokacijsko dovoljenje ali priglasitev del, se smejo dovoliti, če niso 
v nasprotju s splošno koristnimi funkcijami gozdov. 
121 Posegi iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni s pogoji, ki jih 
določajo prostorski izvedbeni akti. 
131 Za posege iz prvega odstavka tega člena dajejo območne 
skupnosti soglasje k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov in 
k lokacijski dokumentaciji. 
141 Soglasja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izdati, kadar je 
pričakovati, da bo imisija škodljivih snovi iz zgrajenega objekta 
povzročila občutno škodo na gozdovih ali na gozdnih tleh. 
151 V gozdovih je, razen v primerih in ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon ali se določijo na podlagi tega zakona, prepovedano krčiti, 
sekati na golo, sekati drevje, pasti domačo živino, zasekovati 
debla, brstiti listje, klestiti vejnike, grabiti steljo in mah, smolariti, 
odnašati zemljo, odlagati smeti in odpadke ter vsako drugo deja- 
nje, ki zmanjšuje prirastno zmogljivost gozda, oziroma ogrožati 
njegove splošne koristne funkcije, njegov obstoj ali namen. 

52. člen 
/1/ Degradirani gozdovi so gozdovi, v katerih naravna zmogljivost 
rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi prekomernega izkorišča- 
nja gozdnih lesnih sortimentov in prostorskih gozdnih proizvodov 
/steljniki, Ustniki/ ter zemljišča, ki v naravi niso gozd, so pa po 2. 
členu tega zakona namenjeni za gozd. 
/2/ Degradirane gozdove v družbeni lastnini mora gozdnogospo- 
darska organizacija, ki gospodari z njimi, usposabljati za redno 
proizvodnjo. Degradirane gozdove, na katerih je lastninska pra- 

vica, usposablja za redno proizvodnjo gozdnogospodarska orga- 
nizacija. 

53. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo obnoviti gozdove na 
pogoriščih, gozdove, ki so bili opustošeni, ali kjer je bil gozd 
v nasprotju s predpisi na golo posekan. Če obnova gozda ni bila 
opravljena takoj ali če rok za obnovo gozda ni določen z gozdno- 
gospodarskim načrtom, določi rok za obnovo gozda občinski 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

54. člen 
/1/ Dostop in gibanje v gozdu sta praviloma dovoljena. 
121 gozdnogospodarska organizacija lahko ogradi posamezne 
gozdne površine zaradi zaščite mladja, varstva gozdov pred divja- 
djo, varstva naravnih spomenikov in zaradi znanstvenoraziskoval- 
nih proučevanj. Na teh ograjenih površinah je prepovedano giba- 
nje občanov in gojenje posameznih vrst divjadi, ki jih določi 
gozdnogospodarska organizacija. 
131 V gozdovih je dovoljeno nabirati prosto rastoče plodove 
/maline, borovnice, brusnice, jagode, gobe, kostanj ipd./ in zdra- 
vilne rastline ter čebelariti na način in v obsegu, da se ne povzroča 
škoda in zagotovi ohranjanje rastlinskih vrst, njihove stalnosti in 
pokrovnosti ter naravna regeneracija gozdnih združb. Način in 
obseg nabiranja plodov in zdravilnih rastlin v gozdovih, se določi 
z ozirom na stalnost in pokrovnost posameznih rastlinskih vrst, 
njihovo ogroženost ter biološko stabilnost gozdnih združb. Pri 
nabiranju gozdnih plodov in zdravilnih zelišč morajo nabiralci 
upoštevati pravilnik o gozdnem redu ter navodila, ki jih izda 
občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog gozd- 
nogospodarske organizacije. 
/4/ V gozdovih, kjer se z nabiranjem plodov in zdravilnih rastlin 
trajneje siromaši gozdno združbo, ogroža ohranitev rastlinskih 
vrst in s tem naravni ciklični razvoj gozdne združbe, se omeji ali 
prepove nabiranje ogroženih rastlinskih vrst. V gozdovih, ki se 
gojijo tudi zaradi plodov/kostanj/, se lahko drugim prepove nabi- 
rati take plodove. 
/51 Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena izda občinski 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo; če pa gre za pslošno 
ogroženost, izda prepoved republiški upravni organ, pristojen za 
gozdarstvo. 

56. člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov 
opralvjajo žagarsko dejavnost, ikn organizacije zruženega dela, ki 
so registrirane za žaganje gozdnih lesnih sortimentov, smejo 
skladiščiti ali žagati le hlode in obli tehnični les, označen v skladu 
s tem zakonom, oziroma hlode in obli tehnični les, za katerega 
lastnik predloži potrdilo, da ni posekan v gozdu. 

57. člen 
/1/ Fizične in pravne osebe iz prejšnjega člena, morajo voditi 
evidenco o žaganju hlodov in oblega tehničnega lesa. 
/2/ Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi v posebni knjigi in 
mora vsebovati datum sprejema navedenih sortimentov na žago, 
ime, priimek in naslov lastnika sortimentov, količino in vrsto 
sortimentov, datum žaganja sortimentov ter datum oddaje lesa. 
6. Varstvo gozdov 

58. člen 
/1/ Gozdnogospodarska organizacija mora storiti vse potrebno za 
varovanje gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci 
ter drugimi škodami. 
121 Varstvo gozdov po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi 
drugi uporabniki gozdov v družbeni lastnini ter uporabniki in 
lastniki zemljišč, na katerih rastejo skupine gozdnega drevja na 
površini do petih arov, drevoredov, parkov in plantaž gozdnega 
drevja, ki se po tem zakonu ne štejejo za gozd. 
/31 Ukrepi, predpisani za varstvo gozdov pred požarom, se morajo 
izvajati tudi v bližini gozda. 

59. člen 
Za varstvo gozdov pred požarom na kraškem gozdnogospodar- 
skem območju, gozdnogospodarske ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti s kra- 
škega gozdnogospodarskega območja sprejmejo oziroma izva- 
jajo ukrepe kot za varstvo pred naravnimi nesrečami. 

60. člen 
/1/ gozdnogospodarska organizacija s samoupravnim splošnim 
aktom podrobneje uredi varstvo gozdov pred požarom. 
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/2/ Gozdove na kraškem gozdnogospodarskem območju in druge 
gozdove, ki so posebno ogroženi od požara, razglasi za požarno 
ogrožene gozdove občinska skupščina. V teh gozdovih je prepo- 
vedano kurjenje na prostem, uporaba odprtega ognja ter ravnanje 
z vnetljivimi snovmi v nasprotju s predpisi. Pristojni občinski 
organ lahko v takih gozdovih prepove tudi taborenje in zadrževa- 
nje ter ustavljanje vozil. Za požarno ogrožene gozdove lahko 
predpiše tudi druge varnostne ukrepe, upoštevajoč pri tem 
določbe predpisov s področja splošne ljudske obrambe ter druž- 
bene samozaščite in varstva pred požarom. 

61. člen 
/1/ Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljivcev ter 
drugih škod v gozdovih se gozdnogospodarske organizacije rav- 
najo po predpisih o gozdnem redu. 
121 Kadar gozdnogospodarska organizacija ob epidemijah, kala- 
mitetah ali velikem obsegu drugih škod v gozdovih sama ne 
zmore vseh ukrepov za zatrtje epidemije oziroma kalamitete ali 
odpravo posledic škod, obvesti o tem pristojni občinski upravni 
organ, ki odredi potrebne ukrepe. 
/3/ Gozdnogospodarske organizacije spremljajo obseg in stopnjo 
poškodovanosti gozdov zaradi imisij strupenih snovi ter o tem 
obveščajo pristojne občinske in republiške upravne organe, ki 
odredijo ukrepe za odpravo vzrokov škode na gozdovih. 

62. člen 
/1/ Vrste prosto živeče divjadi in njihova številčnost v gozdovih 
morajo biti usklajene s stanjem gozdov in njihovih razvojem, 
v ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi vrstami v gozdovih ter ne 
smejo ovirati pravilnega gospodarjenja z gozdno biogeocenozo. 
/2/ Vrste in številčnost divjadi iz prejšnjega odstavka se uskladijo 
v gozdnogospodarskih načrtih območij in gozdnogospodarskih 
načrtih gospodarskih enot ter v ovskogospodarskih načrtih na 
podlagi dolgoročnih dogovorov, s katerimi se ureja celovitost 
razvoja gozdnih biogeocenoz. 
7. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom 

64. člen 
/1/ gozdovi se lahko razglasijo tudi za gozdove s posebnim na- 
menom. 
/2/ Za gozdove s posebnim namenom se po tem zakonu lahko 
razglasijo: 
a) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, klimatskih in 
drugih zdraviliščih; 
b) začasno varovalni gozdovi, ki varujejo ožja vodnozbirna 
območja, gospodarske in druge objekte; 
c) gozdovi, ki so namenjeni za raziskovalno delo in za pouk; 
č) gozdovi, ki so namenjeni za gojitev divjadi /obore/. 
131 Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka se štejejo za gozdove 
s posebnim namenom gozdovi, ki so razglašeni za naravne zna- 
menitosti po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine. 

65. člen 
Če se z razglasitvijo gozdov za gozdove s posebnim namenom 
omeji njihovo izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi, ima 
gozdnogospodarska temeljna organizacija združenega dela ozi- 
roma lastnik gozda pravico do odškodnine po splošnih predpisih 
o odškodnini. 
8. Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic 

66. člen 
/1/ gozdove, razen gozdov iz tretjega odstavka 64. člena, razgla- 
šajo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom občinske 
skupščine z odločbo, izdano v upravnem postopku. 
121 Postopek do izdaje odločbe vodi občinski upravni organ, 
pristojen za gozdarstvo. 
131 Če so gozdovi, ki naj se razglasijo za varovalne ali za gozdove 
s posebnim namenom, na območju več občin, odločajo o tem 
sporazumno prizadete občinske skupščine. Če se ne sporazu- 
mejo, odloči Skupščina SR Slovenije. 

67. člen 
/1/ Gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdrževati 
tako, da se ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih pogojev 
gozdna tla in rastlinstvo čim manj prizadene in da se v gozdove 
poseže samo v taki meri, da se doseže nujna odprtost gozdov. 
121Z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih prometnic se ne 
sme;- sprožiti nevarnih erozijskih procesov; 
- preprečiti odtoka visokih vod iz hudournikov; 

- povečati nevarnosti plazov; 
- porušiti ravnotežja na labilnih tleh; 
- poslabšati odtoka padavinskih vod tako, da so ogrožena al. 
podvržena poškodbam kmetijska ali druga zemljišča, ali da j< 
ogrožen obstoj gozda ali onemogočen njegov razvoj. 
13/ Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda pravil- 
nik o gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic v soglasju z repu- 
bliškim upravnim organom, pristojnim za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora. 

68. člen 
/1/ Ceste, ki jih zgradijo gozdnogospodarske organizacije in sc 
namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, so gozdne cesti 
in so osnovna sredstva teh organizacij. 
121 Pri načrtovanju in graditvi gozdnih cest je treba poleg pomen; 
ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanja naravnemu oko 
lju, upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične ir 
rekreativne potrebe, zlasti razvoj kmečkega turizma v višinskit 
predelih. 

69. člen 
/1/ Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo tudi druge organiza 
cije in občani, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in dt 
jih drugi uporabniki uporabljajo na svojo odgovornost. 
12/ Kadar sečnja ali druge obdelave gozdnih lesnih asortimento\ 
ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno cesto zapret 
za druge uporabnike in to zaporo označiti. Zapora je začasna ir 
traja le tako dolgo, kolikor je nujno potrebno, da se navedena del; 
opravijo. 
131 Gozdne ceste se zaprejo za druge uporabnike tudi v gozdovih 
ki so razglašeni za varovalne ali za gozdove s posebnim name 
nom, če to predpisuje odločba o njihovi razglasitvi. Gozdne cesti 
se lahko zaprejo tudi v gozdovih, ki so posebno ogroženi oi 
požara ali to narekuje zavarovanje družbenega premoženj. 
Zapore so lahko trajne ali občasne in, glede na geograrsko lec 
gozda, popolne ali.delne. 

70. člen 
/1/ Uporabniki gozdnih cest, katerih vozila trajno ali začasne 
čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo povračilo soraz 
merno z uporabo in poškodovanjem teh cest. Višino povračil 
določi gozdnogospodarska organizacija, ki upravlja s temi ce 
stami. 
/2/ Povračilo iz prejšnjega odstavka je del sredstev za vzdrževanji 
in varstvo tistih cest, po katerih je bil čezmeren prevoz opravljen 
in je del celotnega prihodka gozdnogospodarske organizacije, k 
upravlja s temi cestami. 

71. člen 
Družbenopolitične in krajevne skupnosti ter druge samoupravn 
organizacije in skupnosti, ki so zainteresirane, da se posamezni 
gozdne ceste usposobijo in opremijo tudi za javni promet, krijejc 
stroške za dodatno usposobitev, opremo in vzdrževanje teh cest 

IV. PROMET Z GOZDOVI IN ARONDACIJA, KOMASACIJA IN MELI 
ORACIJA GOZDOV 

72. člen 
Ne glede na psoebne predpise o odškodnini pripada temeljn 
organizacijizdruženega dela pri prisilnem prenosu gozdov n; 
drugo družbeno pravno osebo, če se ta prenos opravi zato, da se 
bo gozd izkrčil, še nadomestilo, ki mora znašati toliko, da skupa 
z odškodnino zadošča za osnovanje približno enakega gozda. 

73. člen 
/1/ Manjše gozdove v družbeni lastnini, ki ležijo kot osredki met 
ogzdovi, na katerih je lastninska pravica, lahko temeljna organiza 
cija združenega dela proda ali zamenja. 
121 Temeljna organizacija združenega dela sme uporabiti denarr 
znesek, ki ga dobi za prodani gozd ali za pogodbeni ozirom 
prisilno preneseni gozd na drugo organizacijo, samo za naku| 
oziroma osnovanje drugega približno enakega gozda. 

74. člen 
/1/ Arondacija /zaokrožitev/ gozdov se lahko izvede, če je potreba 
za smotrnejše gospodarjenje z gozdovi, ali če je potrebna z; 
uvajanje in uporabo mehanizacije pri izkoriščanju ogzdov, uspeš 
nejšega gojenja in varstva gozdov, izvedbe protierozijskih del 
pogozdovanja in melioracije gozdov ter osnovanja plantaž gozd 
nega drevja. 
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/2/ Arondacija je možna le v korist gozdnogospodarske organiza- 
cije. 
/3/ Za prostorsko ureditvene operacije v gozdovih se smiselno 
uporabljajo predpisi o kmetijskih zemljiščih. Kot melioracijsko 
območje se šteje v gozdovih oddelek. 
/4/ Pri arondaciji in komasaciji gozdov se lahko go6zd zamenja za 
kmetijsko zemljišče in obratno. 

75. člen 
Gozd ne sme biti predmet zakupa. 

76. člen 
Delitev gozdne parcele kot katastrske enote je prepovedana, 
razen kadar gre za arondacijo, komasacijo, razlastitev ali prisilni 
prenos gozda, oziroma za pogodbeni prevzem gozda v družbeno 
lastnino ali razdružitev gozdne parcele, katere del je družbena 
lastnina. 
V. NADZOR 

77. člen 
/1/ Nadzorstvo nad tem, kako gozdnogospodarske organizacije, 
druge družbeno pravne osebe, civilne pravne osebe ter občani 
izvršujejo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, opravljajo organi občinske ali republiške gozdarske 
inšpekcije. 
121 Nadzor nad izvrševanjem drugega odstavka 13. člena drugega 
odstavka 60. člena tega zakona opravljajo poleg gozdarske 
inšpekcije tudi organi za notranje zadeve. Delavec organa za 
notranje zadeve obvesti o ugotovljeni kršitvi pristojni občinski 
inšpekcijski organ, ki poda predlog za uvedbo postopka o pre- 
kršku. 

78. člen 
Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplomirani inženir 

i gozdarstva, ki ima najmanj pet let prakse v gozdarski stroki in 
izpolnjuje druge splošne pogoje. 

79. člen 
/1/ Organ občinske gozdarske inšpekcije opravlja naslednje na- 
loge: 
1. pregleduje vsa dela v gozdovih, objekte, priprave in naprave ter 
tehnično dokumentacijo za te namene, vsa mesta, kjer se seka 
drevje, oziroma zlagajo, žagajo in predelujejo ter spravljajo iz 
gozda in dajejo v promet gozdni lesni sortimenti; 
2. pregleduje in spremlja izvrševanje gozdnogospodarskih na- 
črtov; 
3. pregleduje poslovne knjige in druge listine glede tega, kako se 
poštevajo predpisi o gozdovih; 
4. začasno ustavi sečnjo in druga dejanja, ki niso v skladu z določ- 
bami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov; 
5. zaseže in odredi skladiščenje ogzdnih lesnih sortimentov pri 
gozdnogospodarski organizaciji do odločitve pristojnega organa, 
če so bili protipravno posekani, kupljeni ali pridobljeni ali če se 
taki gozdni lesni sortimenti prevažajo; 
6. zaseže neobeljene gozdne lesne sortimente iglavcev, za katere 
je beljenje predpisano in odredi beljenje na stroške lastnika ozi- 
roma uporabnika gozda; 
7. odredi v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, začasne 
ukrepe, da se škoda prepreči; 
8. pregleduje in spremlja izvrševanje ukrepov s področja varstva 
gozdov pred požari; 
9. odreja druge ukrepe po določbah tega zakona; 
10. opravlja druge naloge po drugih predpisih. 
/2/ Gozdarski inšpektor ima pravico in dolžnost odrediti ustrezne 
ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledih iz 
1.,2. in 3. točke prejšnjega odstavka ter zahtevati od odgovornih 
oseb, prič, izvedencev in drugih oseb vse podatke, ki so mu 
potrebni za izvrševanje njegovih pravic in dolžnosti po prejšnjem 
odstavku. 
/3/ Občinski gozdarski inšpektor lahko odloči, da pritožba zoper 
odločbo o izrečenih ukrepih po 4., 5., 6. in 7. točki prvega 
odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

81. člen 
/1/ Izvajanje določb drugega odstavka 13. člena, drugega 
odstavka 49. člena, petega odstavka 51. člena, drugega, tretjega 
in četrtega odstavka 54. člena, tretjega odstavka 56. člena, dru- 
gega odstavka 60. člena tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov nadzirajo tudi pooblaščeni delavci gozdnogospodar- 
skih organizacij. 
/2/ Delavec, ki opravlja nadzor po prejšnjem odstavku tega člena, 

mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo gozdarske smeri 
in mora biti za to delo pooblaščen s samoupravnim splošnim 
aktom gozdnogospodarske organizacije. 
13/ Delavec, ki opravlja nadzor po prvem odstavku tega člena, 
mora imeti službeni znak in izkaznico. 
/4/ Pri opravljanju nadzora ima delavec, ki opravlja nadzor po 
prvem odstavku tega člena, pravico legitimirati osebe, ki kršijo, 
oziroma kažejo očitni namen kršiti določbe, navedene v prvem 
odstavku tega člena. O kršitvah obvesti pristojni občinski inšpek- 
cijski organ, ki poda predlog za uvedbo postopka o prekršku. 
/5/ V primerih iz prejšnjega odstavka je vsakdo dolžan na zahtevo 
delavca, ki opravlja nadzor po prvem odstavku tega člena, poka- 
zati osebno izkaznico. 
/6/ Navodilo o službenem znaku in izkaznici iz tretjega odstavka 
tega člena izda republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

82. člen 
/1/ Z denarno kaznijo od 60,00 do 4.500,00 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga 
pravna oseba: 
1. če kupi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo 13. 
člena; 
2. če nima predpisanega gozdnogospodarskega načrta /27. člen/ 
oziroma letnega gozdnogospodarskega načrta /88. člen/; 
3. če ravna v nasprotju z določbami gozdnogospodarskih načrtov 
gospodarskih enot oziroma letnimi gozdnogospodarskimi načrti 
/četrti odstavek 28. člena oziroma 88. člen/; 
4. če namensko uporablja sredstva iz 33., 34., 35. in 37. člena; 
5. če lastniku gozda prepreči ali ovira izvrševanje njegovih pravic 
iz 45. člena; 
6. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno je to odkazano 
za posek /drugi odstavek 49. člena/; 
7. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, v gozdovih krči ali seka na golo, pase domačo živino, 
brsti listje, smolari, odnaša zemljo, odlaga smeti in odpadke ali 
opravlja druga dejanja, ki zmanjšujejo prirastno zmogljivost 
gozda, ogrožajo njegov obstoj ali namen ali to dovoli komu 
drugemu /peti odstavek 51. člena/; 
8. če ne obnovi gozda po določbah 53. člena; 
9. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči ali zatre požar, 
škodljivce, rasltinske bolezni ter druge škode ali pa ne izvrši 
ukrepov za preprečitev posledic elementarnih in drugih nesreč 
v gozdovih, v bližini gozda in na zemljiščih, na katerih rastejo 
skupine gozdnega drevja do petih arov, drevoredih, parkih in 
plantažah gozdnega drevja /58. člen/; 
10. če nenamensko porabi denarni znesek od prodanega ali 
prisilno prenesenega gozda /73. člen/. 
/2/ Z denarno kaznijo od 20,00 do 250,00 dinarjev se za gospodar- 
ski prestopek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe. 

83. člen 
/1/ Z denarno kaznijo od 5.000,00 do 50.000,00 dinarjev se kaznuje 
za prekršek organizacija združenegš dela ali druga pravna oseba: 
1. če v določenem roku ne uskladi gozdnogospodarskih načrtov 
/tretji odstavek 28. člena/; 
2. če ne vodi letne evidence o izvrševanju gozdnogospodarskih 
načrtov ali je ne vodi v skladu s predpisi /drugi odstavek 31. člena/ 

3. če ne označi lesa Iza neposredno uporabo po točki al 45. člena 
ali če omogoči pridobivanje večjih količin lesa za neposredno 
uporabo kot je to predvideno v temeljih plana temeljne organiza- 
cije kooperantov /drugi odstavek 45. člena/; 
4. če se ne ravna po predpisih o gozdnem redu /50. člen/; 
5. če v nasprotju k tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi seka drevje ali zasekuje debla in klesti vejnike ali 
grabi steljo ali mah v gozdu ali to dovoli komu drugemu /peti 
odstavek 51. člena/; 
6. če v nasprotju z drugim odstavkom 54. člena goji divjad; 
7. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi v gozdovih nabira prosto rastoče plodove, zdravilne rast- 
line ali čebelari /tretji in četrti odstavek 54. člena/; 
8. če nima samoupravnega splošnega akta, ki ureja varstvo goz- 
dov pred požari /prvi odstavek 60. člena/; 
9. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegtovi 
podlagi kuri, uporablja odprti ogenj ali ravna z vnetljivimi snovmi 
v nasprotju z veljavnimi predpisi in s takim početjem ogroža 
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varnost ali povzroči požar v gozdu /drugi odstavek 60. člena7; 
10. če z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih prometnic 
sproži nevarne erozijske procese, prepreči odtok visokih voda iz 
hudournikov, poveča nevarnost poplav /drugi odstavek 67. člena/, 
oziroma gradi gozdne prometnice v nasprotju s pravilnikom /tretji 
odstavek 67. člena/; 
11. če ne označi zapore gozdne ceste /drugi odstavek 69. člena/. 
/2/ Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 dinarjev se kaznuje 
za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela in druge pravne osebe. 

84. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 dinarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 
1. če z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi 
poseka v gozdujsno ali več dreves in količina posekanih gozdnih 
lesnih sortimentov ne presega enega kubičnega metra; 
2. če kupi ali proda gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo 
13. člena ali če take sortimente prevaža; 
3. če pridobi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo točke 
a/ 45. člena; 
4. če gozdnogospodarsko organizacijo v svojem gozdu, s katerim 
ta organizacija gospodari, ovira pri tem gospodarjenju /četrti 
odstavek 46. člena/; 
5. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu preden je odkazano za 
posek /drugi odstavek 49. člena/; 
6. če krči gozd ali seka na golo, seka drevje, pase živino, zasekuje 
debla, klesti vejnike, odnaša zemljo, odlaga smeti in odpadke /peti 
odstavek 51. člena/; 
7. če krši prepoved gibanja občanov ali gojenja posameznih vrst 
divjadi /drugi odstavek 54. člena/; 
8. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi v gozdovih nabira prosto rastoče plodove, zdravilne rast- 
line ali čebelari /tretji in četrti odstavek 54. člena/; 
9. če skladišči ali žaga hlode oziroma obli tehnični les v nasprotju 
s 56. členom; 
10. če ne vodi predpisane evidence iz 57. člena; 
11. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči ali zatre 
požar, škodljivci, rastlinske bolezni ter druge škode v gozdu in na 
zemljiščih, na katerih rastejo skupine gozdnega drevja na površini 
od petih arov, drevoredih, parkih ali plantažah gozdnega drevja 
/drugi odstavek 58. člena/; 
12. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, kuri, uporablja odprti ogenj ali ravna z vnetljivimi snovmi 
v nasprotju z veljavnimi predpisi in s takim početjem ogroža 
varnost ali povzroči požar v gozdu /drugi odstavek 60. člena/; 
13. če ne upošteva omejitve prometa na gozdnih cestah /69. člen/. 

85. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000,00 do 5.000,00 dinarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost žaganja 
hlodov, če ne vodi predpisane evidence /57. člen/. 

87. člen 
/1/ Ne glede na določbo prvega odstavka 38. člena tega zakona 
lahko gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini tudi delavci 
v organizacijah združenega dela, ki niso v sestavi gozdnogospo- 
darske delovne organizacije, če so s temi gozdovi upravljali do 25. 
marca 1965. Delavci v teh organizacijah gospodarijo z gozdovi 
v družbeni lastnini z enakimi pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi kot delavci v gozdnogospodarskih organizacijah. 
121 Občinska skupščina lahko prenese gozdove iz prejšnejga 
odstavka na gozdnogospodarsko organizacijo, ki gospodari 
z gzdovi v družbeni lastnini na tem območju, če ugotovi, da 
organizacija iz prejšnjega odstavka ne gospodari z gozdovi 
v skladu s tem zakonom ali če se s prenosom zagotaavljajo pogoji 
za smotrnejše in intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi. 
/31 Občinska skupščina prenese gozdove po prejšnjem odstavku 
z odločbo. Postopek do izdaje odločbe vodi občinski upravni 
organ, pristojen za gozdarstvo. 
/4/ Za odškodnino, ki jo za preneseni gozd pridobi organiazcija 
združenega dela iz drugega odstavka tega člena, ne velja drugi 
odstavek 73. člena tega zakona. 

88. člen 
/1/ Za gozdove kraškega gozdnogospodarskega območja morajo 
biti gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot izdelani in spre- 

jeti najpozneje do konca leta 1990. Do izdelave gozdnogospoc 
skih načrtov gospodarskih enot se uporabljajo letni gozdno 
spodarski načrti. 
121 Izjemoma se lahko kot strokovna osnova za izkoriščanje, go 
nje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski nači 
kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve med dver 
obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega načrta gospodi 
ske enote in je to navedeno v odločbi o potrditvi gozdnogospodi 
skega načrta območja. 
/3/ Zemljišča, ki so z dolgoročnim planom občin opredeljena 
gozd, se vključijo v gozdnogospodarske načrte območij. Zanje : 
izdelujejo letni gozdnogospodarski načrti, dokler se jih ne vklju 
v gozdnogospodarske načrte gospodarskih enot. 
/4/ Letne gozdnogospdoarske načrte iz tega člena potrdi občins 
upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 
/5/ Izvrševanje letnih gozdnogospodarskih načrtov je obvezno. 

89. člen 
Postopek za sklenitev družbenega dogovora iz 39. člena tec 
zakona začnejo udeleženci tega dogovora v enem mesecu | 
uveljavitvi tega zakona. 

90. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo v dveh letih po uvelja' 
tvi tega zakona prilagoditi svoje splošne akte določbam tei 
zakona. 

91. člen 
Območne skupnosti morajo prilagoditi svojo organizacijo 
poslovanje določbam tega zakona v devetih mesecih od uvelja\ 
tve tega zakona, republiška skupnost pa v osemnajstih mesec 
od uveljavitve tega zakona. 

92. člen i 
/1/ Dokler ne bo urejeno ugotavljanje dela dohodka, ki je rezuB 
izjemnih ugodnosti v skladu s 34. členom tega zakona, se ta c| 
dohodka ugotovi tako, da se od dela celotnega prihodka, ustvarj 
nega s prodajo gozdnih lesnih sortimentov, odštejejo material 
stroški, sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo, minimal 
predpisana amortizacija osnovnih sredstev, obveznosti 
dohodka, sredstva za osebne dohodke in skupno porabo, pc 
prečna akumulacija ter sredstva za ustvarjanje in obnavljan 
rezerv. 
121 Povprečna akumulacija se v posameznem letu določi na poi 
lagi povprečne stopnje akumulacije gospodarstva v SR Sloveni 
ki je bila dosežena v preteklem letu. 
131 Temeljne organizacije združenega dela, pri katerih celoti 
prihodek, ustvarjen s prodajo gozdnih lesnih sortimentov, r 
zadošča za pokrivanje stroškov iz prvega odstavka tega člen 
imajo pravico do nadomestila do višine ugotovljene razlike. Sre< 
stva za nadomestilo zagotavljajo druge gozdnogospodarsk 
temeljne organizacije združenega dela istega gozdnogospoda 
skega območja iz dela dohodka, ugotovljenega po prver 
odstavku tega člena. 

93. člen 
/1/ Civilne in družbene pravne osebe, ki po tem zakonu nis 
upravičene upravljati z gozdovi v družbeni lastnini, in družbene 
politične skupnosti morajo prenesti gozdove, s katerimi gospodi 
rijo, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona na gozdnogospe 
darsko temeljno organizacijo združenega dela, ki gospoda 
z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju. 
/2/ Za prenos gozdov po prejšnjem odstavku se smisleno uporat 
Ijajo določbe navodila o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč o 
družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijsl' 
zemljiški sklad /Uradni list SRS, št. 15/79/. 
/3/ Morebitne spore v zvezi z izvajanjem določb tega člena rešuj 
pristojno sodišče. 

94. člen 
Postopki o delitvah gozdnih parcel, ki so opravljeni, venda 
odločbe o parcelaciji še niso izdane, se nadaljujejo po določbah 
ki so veljale do uveljavitve tega zakona. 

95. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda izvršilr 
predpise iz 32., 33., 50. in 67. člena tega zakona v enem letu p 
uveljavitvi tega zakona. 
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