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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi z
vloženo tožbo zoper poslanca Državnega zbora Marjana Podobnika
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila
Okrožnega sodišča v Kranju v zvezi z vloženo zasebno
tožbo zoper poslanca Državnega zbora Marjana Podobnika,
po tretjem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije, na
30. seji, dne 9. 5.1995, na podlagi drugega odstavka 38. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel v
naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom
Okrožnega sodišča v Kranju opr. št. K 47/95-9 z dne 17. 2.1995
v zvezi z vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca Franca
Feltrina zaradi kaznivih dejanj žaljive obdolžitve po členu 171
KZ R Slovenije ne prizna imunitete poslancu Državnega
zbora Republike Slovenije gospodu Marjanu Podobniku.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 13., 14. in 21.
člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi
državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za
sprejem obvezne razlage 13., 14. in 21. člena zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi, na 30. seji, dne 9. 5. 1995, na podlagi 210. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog za sprejem obvezne razlage 13., 14. in 21. člena
zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi se ne sprejme.

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi poročila o varnosti slovenske države in o vračanju
nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti Republike
Slovenije
Državni zbor je ob obravnavi poročila o varnosti slovenske
države in o vračanju nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti Republike Slovenije na 30. seji, dne
=»5-1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednje

2. Vznemirjanje javnosti v širšem smislu zaradi vračanja nekdanjih oficirjev JLA je okoliščina, ki zahteva posebno proučitev in ravnanje ustreznih državnih organov.

SKLEPE
^ Poročilo o varnosti slovenske države in o vračanju nekdan
iih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnosti

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da predloži
poročilo SOVE o varnosti slovenske države in o vračanju
nekdanjih oficirjev JLA z vidika ogrožanja obrambe in varnojb
csti Republike Slovenije.

Republike Slovenije se sprejme.
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi poročila o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih
objektov v letu 1990, poročila o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v
letu 1991, poročila o jedrski varnosti v letu 1992 in poročila o jedrski varnosti v
letu 1993
Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji dne 9. 5. 1995
ob obravnavi poročila o jedrski varnosti pri obratovanju
jedrskih objektov v letu 1990, poročila o jedrski varnosti pri
obratovanju jedrskih objektov v letu 1991, poročila o jedrski
varnosti v letu 1992 in poročila o jedrski varnosti v letu 1993,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora RS sprejel
naslednje

Vlada naj do septembra 1995 predloži Državnemu zboru R
Slovenije predlog zakona o jedrski in radiološki odgovornosti
za jedrsko škodo.
6.
Tekoče je potrebno izvajati proučevanje seizmotektonskih
podatkov ob upoštevanju razvoja znanosti ter novih lokalnih
spoznanj in zbranih podatkov v zadnjih letih. Čimprej je
potrebno dokončati projekt določitve seizmične nevarnosti
lokacije NE Krško po verjetnostnem pristopu, za kar je
potrebno zagotoviti dovolj sredstev v proračunu.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPE:
1.
Državni zbor Republike Slovenije sprejema poročila o jedrski
varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letih 1990, 1991,
1992 in 1993 ter dopolnjeno poročilo o naravnih danostih
lokacije Nuklearne elektrarne (NE) Krško s seizmotektonskega stališča.

7.
Kljub temu, da NE Krško obratuje 15 let, ni rešeno vprašanje
odlagališča radioaktivnih odpadkov niti v Sloveniji niti na
Hrvaškem. Vlada naj sklene z R Hrvaško sporazum o NE
Krško, po katerem bo R Hrvaška dolžna prevzeti takšen delež
radioaktivnih odpadkov, kakršen je njen delež prevzete električne energije.

2.
Iz poročil sledi, da so vsi jedrski objekti v Sloveniji v letih 1990,
1991, 1992 in 1993 obratovali varno brez resnejših okvar in
prekomernega radioaktivnega obremenjevanja okolja. Izrednih dogodkov, pri katerih bi bili kršeni mejni pogoji obratovanja, razen ogrožanja NE Krško v času vojne leta 1991, ni bilo.
Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve okolja ter
ocenjene obremenitve prebivalstva in delavcev na delu v
elektrarni so bile pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi.

8.
Vlada naj do 1. 1. 1996 pripravi strategijo ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki ter
sklene tak sporazum z R Hrvaško, ki bo zagotovil prevzem in
oskrbo visoko radioaktivnih odpadkov in jedrskega goriva v
deležu, ki bo ustrezal deležu porabljene električne energije iz
NE Krško na Hrvaškem.

Iz dopolnjenega poročila o naravnih danostih lokacije NE
Krško s seizmotektonskega stališča izhaja, da ad hoc ustanovljena delovna skupina geoloških in seizmoloških strokovnjakov meni glede na zbrane podatke, da varnost NE Krško ni
ogrožena zaradi prelomov v bližini lokacije. Delovna skupina
tudi meni, da je elektrarna dovolj oddaljena od možne površinsko aktivne prelomne cone in večje verjetnosti, da bi pri
potresu nastale pod objekti NE Krško nevarne razpoke ali
premiki.

9.
Vlada mora Republiški upravi za jedrsko varnost zagotoviti
takšna finančna sredstva in kadrovsko zasedbo, da bo zagotovljen največji možen nadzor nad jedrskimi objekti v Sloveniji.
10.

3.

Dokončno je treba rešiti vprašanje stalne oblike nadomestila
prizadetim zaradi vpliva obratovanja NE Krško na okolje ali
povečanega tveganja v skladu z določili zakona o varstvu
okolja.

Tri mednarodne misije strokovnjakov s področja jedrske varnosti, ki so v letu 1993 ocenile varnost NE Krško in upravno
organiziranost za njen nadzor, v svojih ocenah ne ugotavljajo
kritičnih pomanjkljivosti, ki bi zahtevale prenehanje obratovanja elektrarne. Priporočene določene popravke, izboljšave in
spremembe na opremi, sistemih, pri obratovanju in spremljajočih dejavnosti NE Krško pa je potrebno čimprej uresničiti in
s tem še izboljšati varnost in učinkovitost obratovanja NE
Krško.

11.
Vlada naj do 1. 1. 1996 vpelje optimalno kontrolo rabe radioaktivnega joda v bolnišnicah in sistem zanesljivega zbiranja in
uskladiščenja, da ne bo več prihajalo do radioaktivnega onesnaževanja iz tega vira.

V letih 1990, 1991, 1992 in 1993 je bila NE Krško glede
izkoriščenosti v svetovnem merilu zelo uspešna, kljub temu,
da je bila elektrarna v letu 1991 zaustavljena zaradi vojaškega
idejstvovanja in je delovala z zmanjšano močjo zaradi ogroženosti elektroenergetskega sistema, da v letu 1992 ni bilo
dovolj pretoka reke Save za obratovanje na polni moči ter da
je bil v letu 1993 opravljen izredni remont po ugotovljenem
puščanju v uparjalniku št. 1.

12.
Dekomisija NE Krško bo najboljše zagotovilo za jedrsko varnost v Sloveniji, zato predstavlja strategija izstopa iz jedrske
tehnologije za proizvodnjo električne energije najpomembnejši korak k dolgoročni jedrski varnosti.
13.

5.

Vlada naj v roku dveh mesecev predloži izčrpno poročilo
glede na obtožbe, ki jih je v razpravi ob poročilih o jedrski
varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letih 1990, 1991.
1992 in 1993 na nadaljevanju 30. seje Državnega zbora dne 264. 1995 izrekel poslanec Zmago Jelinčič v zvezi z NE Krško.

Vlada naj pospeši pripravo nove zakonodaje za področje
jedrske varnosti in varstva pred sevanji in jo predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije v drugi polovici
leta 1995.
poročevalec, št. 50
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - druga
obravnava
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij —
druga obravnava, na 30. seji, dne 9. 5. 1995, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij za tretjo obravnavo, pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem prometu
- prva obravnava
vozila upošteva dopolnjenih 18 let namesto 21;

Državni zbor Republike Slovenije ie ob obravnavi predloga
ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU - PRVA
OBRAVNAVA na 30. seji, dne 26. 4.1995 na podlagi 185. člena
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

- v 69. in 70. členu naj se med pogoje opredeli aktivno znanje
slovenskega jezika;
- v 79. in 80. členu naj se prouči smiselnost določnejših
opredelitev delovnega časa železniških delavcev od nastopa
do začetka dela, za dokončanje izmene, časa vožnje in časa
zadrževanja na prometnih mestih;

SKLEPA:
1. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

- upošteva naj se mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve;

2. Predlog zakona za drugo obravnavo naj pripravi predlagatelj in pri tem upošteva naslednja

- uskladi naj se poimenovanje posameznih kategorij železniških prog z nazivi, ki izhajajo iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije;

STALIŠČA:
- v 2. členu naj se opredeli kategorizacija manj prometnih
(drugih) prog;

- zaradi prepodrobnosti in obsežnosti zakona naj se prouči
možnost skrajšave besedila zakona in s tem ureditev nekaterih določb v ustreznem podzakonskem aktu.

- v 69. členu naj se kot primerna starost za voznika vlečnega

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa statističnih
raziskovanj - druga obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
nacionalnega programa statističnih raziskovanj — druga
obravnava, na 30. seji, dne 26. 4. 1995, na podlagi 173. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog nacionalnega programa statističnih raziskovanj za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državni statistiki - druga
obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o državni statistiki - druga obravnava, na 30. seji,
dne 26. 4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o državni statistiki za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vojaški dolžnosti - prva obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
*OJAŠKI DOLŽNOSTI - PRVA OBRAVNAVA na 30. seji dne

21. 4. 1995 na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja
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SKLEPA

daljši rok kot 15 dni od prejema poziva za vložitev prošnje za
civilno služenje vojaškega roka.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vojaški dolžnosti je primerna podlaga za pripravo predloga za
drugo obravnavo.

4. Prouči naj se možnost, da v primeru, ko uveljavlja ugovor
vesti vojak, ki služi vojaški rok. naj bo rok za odgovor komisije
znatno krajši, največ dva meseca.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj in
naj pri tem upošteva naslednja

5. Prouči naj se možnost, da pri odrejanju načina opravljanja
in institucije, v kateri bo obveznik opravljal civilno služenje,
pristojni organi upoštevajo željo kandidata - nabornika oziroma obveznika.

STALIŠČA

6. Omogoči naj se civilno služenje vojaškega roka tudi v
organizacijah, ki izvajajo humanitarne in kulturne dejavnosti.

1. Proučijo naj se in smiselno upoštevajo pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

7. Prouči naj se, ali sodi dolžnost 30-dnevnega usposabljanja
za opravljanje nalog zaščite in reševanja v predloženi zakon,
kajti le-to je že urejeno v sistemskem zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Določi naj se, da mora biti vojaškemu obvezniku med
služenjem, tako v miru kot v vojnem času, omogočena verska
oziroma duhovna oskrba, kjer pa to ni mogoče, da se lahko
udeležuje verskih obredov izven vojaških objektov.

8. Proučijo naj se pristojnosti komisije, ki odloča o pravici
ugovora vesti in omeji le-te zgolj na pomoč in usmerjanje
posameznikov v različne oblike civilnega služenja.

3. Prouči naj se možnost, da se mladim obveznikom predpiše

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ustanovah - druga obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o ustanovah - druga obravnava, na 30. seji, dne 11.
4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o ustanovah za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj - druga
obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj druga obravnava, na 30. seji, dne 12. 4. 1995, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Šoštanj za tretjo obravnavo pripravita predlagatelja mag.
Franc Avberšek in dr. Vladimir Topler, poslanca Državnega
zbora.
II.
Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj pripravi
predlog ustreznih ukrepov (subsidiama odgovornost države,
subvencija iz Eko-sklada, oprostitev dajatev ali carin...), ki
bodo omogočili dodatno usposobitev domačih izvajalcev za
enakovrednejši nastop pri mednarodnem razpisu za pridobitev del za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v TE
Šoštanj.

SKLEP

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posoiil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o blagovnih rezervah - druga
obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o blagovnih rezervah - druga obravnava na svoji 30.
seji, dne 12. 4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

II.
1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o blagovnih rezervah Državnemu zboru Republike
Slovenije predloži pregled skladiščnih objektov in pripadajočih zemljišč, ki pripadajo blagovnim rezervam z opredelitvijo
njihovega lastninskega statusa.

SKLEPE

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da ob sprejemu zakona opravi revizijo vseh tistih pogodb, na osnovi
katerih so občine odprodajale blago, ki bi moralo biti v rezervah, prav tako pa tudi pregled pogodb, s katerimi so prodale
skladiščne objekte, financirane v preteklosti iz prispevkov za
blagovne rezerve.

Predlog zakona o blagovnih rezervah za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.
poročevalec, št. 50
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvah
zakona o Državnem svetu - prva obravnava
SKLEP

Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o spremembi
in dopolnitvah zakona o Državnem svetu - prva obravnava,
na 30. seji dne 12. 4. 1995, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o Državnem svetu - prva obravnava se ne sprejme.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasnem zatočišču - prva
obravnava
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o začasnem
zatočišču - prva obravnava, na 30. seji dne 12. 4. 1995, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

4. Prouči in upošteva naj se pooblastila, ki bi iz zakona sledila
ministrstvu ali ministrstvom ter le-ta uskladi z veljavno zakonodajo.
5. Prouči in restriktivnejše naj se uredi zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov.

SKLEPA

6. Predlagatelj naj ponovno prouči določbi 16. in 17. člena, ki
Uradu za priseljevanje in begunce Vlade Republike Slovenije
omogoča pridobivanje in uporabo podatkov iz evidenc organov za notranje zadeve, šolstva, zdravstva ter drugih pristojnih organov, z vidika varstva osebnih podatkov.

1. Predlog zakona o začasnem zatočišču - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja

7. Določi naj se rok, v katerem bo minister za zdravstvo sprejel
podzakonski predpis o obsegu, oblikah in načinu zdravstvenega varstva.

STALIŠČA
I.

8. V celoti naj se upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

1. Prouči in upošteva naj se določbe mednarodnih pogodb in
konvencij, še posebej glede instituta vračanja beguncev,
združevanja družin in zaposlovanja oziroma dela, pri tem pa
naj se upošteva zmogljivosti in specifiko slovenskih razmer.

II.
DODATNA SKLEPA

Predlagatelj naj v skladu z mednarodnimi akti pri odločanju o
dodelitvi statusa osebi, ki je zaprosila za začasno zatočišče,
zagotovi v zakonu: pravičen postopek, odločitev v razumnem
roku, pravno pomoč iskalcem zatočišča in razlago v jasnem in
iskalcem razumljivem jeziku.

1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da ob
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo predloži Državnemu zboru poročilo o finančnem poslovanju Urada za priseljevanje in begunce.

2. Uredi naj se status otrok brez spremstva v skladu z mednarodno konvencijo o pravicah otrok.

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da poda
poročilo glede delovanja Urada za priseljevanje in begunce, s
katerim bo pojasnila odgovornosti vodilnih uslužbencev v
Uradu glede zamujenih možnosti za investiranje sredstev, ki
bi jih Urad lahko dobil od Visokega komisariata Združenih
narodov.

3. Prouči naj se, kako dolgo lahko traja začasnost statusa, in
preveri, ali ni po določenem času trajanja začasnosti primerno odpreti možnost ureditve statusa po zakonu o tujcih.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pomilostitvi - druga obravnava
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o pomilostitvi - druga obravnava, na 30. seji, dne 11.
4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

Predloga zakona o pomilostitvi za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v
Državni zbor - prva obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obrnavnavi predloga
zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor — prva
obravnava, na 30. seji, dne 11.4.1995, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predloga zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor
- prva obravnava se ne sprejme.
7
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nalezljivih boleznih - druga
obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga,
zakona o nalezljivih boleznih - druga obravnava, na 30. seji,
dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o nalezljivih boleznih za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci zavarovancev
in uživalcev pravic iz pokojninskega zavarovanja - druga obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - druga
obravnava, na 30. seji, dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov - prva obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV
- PRVA OBRAVNAVA na 30. seji, dne 11. 4. 1995 na podlagi
185. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

- nadomesti 10. člen z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Prepovedano je neposredno in posredno reklamiranje
tobaka in tobačnih izdelkov. Za posredno reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov se šteje prikazovanje logotipov in drugih
tipov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki.

SKLEPA
1. Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

- 11. člen se spremeni tako, da se glasi:

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj in
pri tem upošteva naslednja

»Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka
in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi logotipa ali
znaka na priboru za kajenje,

STALIŠČA

- nadomesti besedilo 12. člena z novim besedilom, ki se
glasi:

1. Prouči naj se možnost popolne prepovedi reklamiranja
tobaka, zlasti prodaje netobačnih izdelkov, ki uporabljajo
tobačno znamko.

»Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami
v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih tobačnih izdelkih.

2. V zakon naj se vnesejo določila o ustanovitvi odbora za
preprečevanje kajenja pri Vladi Republike Slovenije in predvidijo sredstva, ki jih mora dobiti odbor za svoje delovanje iz
proračuna oziroma iz davkov, ki jih plačujejo kadilci v proračun.

Za nove tobačne izdelke po prejšnjem odstavku se štejejo:
* izdelki, ki v Republiki Sloveniji še niso bili na trgu;
* izdelki, ki so že bili na trgu v Republiki Sloveniji, pa z
manjšo vsebnostjo katrana ali drugih sestavin dokazujejo
manjšo škodljivost za zdravje«;

3. V zakon naj se vnesejo določila o ustanovitvi sklada za
sponzoriranje športnih društev v naslednjih petih letih, da se
premosti izguba sredstev, ki jih športna društva dobijo za
reklamiranje tobačnih izdelkov od tobačne industrije.

- 13. člen predloga zakona se spremeni tako, da se prvi
odstavek glasi:

4. Pripravi naj primerjalni pregled reklamiranja tobaka in
tobačnih izdelkov v državah Evropske skupnosti (Nemčija,
Francija, Švica in države Beneluxa).

»Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 18 let.«

5. Predlagatelj naj prouči predlagane spremembe in dopolnitve posameznih členov ter pripravi za njih ustrezne rešitve:

- Na koncu prvega odstavka 15. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:

- dopolni četrti odstavek 6. člena z naslednjim besedilom:

»Prostor za nekadilce ne more biti manjši od prostora za
kadilce.«

»Minister za zdravstvo podrobneje določi pogoje, ki jih
morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki.«;

6. Predlagatelj naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

poročevalec, št. 50
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih veteranih - druga
obravnava
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o vojnih veteranih - druga obravnava, na 30. seji.
dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

Predlog zakona o vojnih veteranih za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja - druga
obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o žrtvah vojnega nasilja — druga obravnava, na 30.
seji, dne 11.4. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

DODATNA SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije naj pridobi in v treh mesecih po
uveljavitvi zakona Državnemu zboru Republike Slovenije
predloži evidenco med drugo svetovno vojno v redno nemško
in madžarsko vojsko prisilno mobiliziranih Slovencev, ki so
bili v ruskem ujetništvu.

SKLEP
Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

2. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pri
vladah Republike Nemčije, Republike Italije in Republike
Madžarske vloži zahtevek in pospeši pogajanja za plačilo
vojne škode Republiki Sloveniji ter njenim državljankam in
državljanom.

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih - druga
obravnava
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o vojnih Invalidih - druga obravnava, na 30. seji dne 13.4.1995, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

stvo, delo, družino in socialno politiko kot matično delovno
telo seznani tudi s predlogi podzakonskih aktov, ki jih je Vlada
Republike Slovenije dolžna pripraviti na podlagi zakona o
vojnih invalidih.

SKLEPE

3. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike
Slovenije, da v čim krajšem času pripravi in predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem
predlog zakona, ki bo uredil pravne temelje za uveljavljanje
statusa invalidne osebe ne glede na vzrok nastanka invalidnosti.

Predlog zakona o vojnih invalidih za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije v skladu s programom dela Državnega zbora.

4. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloga
zakona o vojnih invalidih Državnemu zboru predloži za drugo
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem bo višina dodatka za pomoč in postrežbo izenačena z
višino dodatka za pomoč in postrežbo, sprejetim v drugi
obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih.

II.
1- Vlada Republike Slovenije naj čim prej začne in doseže
meddržavni sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in
Republiko Slovenijo glede vprašanja mobilizirancev - vojaških invalidov - v nemško vojsko 1944-1945 v času druge
svetovne vojne.

5. Vlada Republike Slovenije naj čimprej začne in doseže
meddržavni sporazum med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo glede vprašanja mobilizirancev - vojaških
invalidov - v madžarsko vojsko v času druge svetovne vojne.

Ob tretji obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih naj
vlada predloži poročilo, kako je to vprašanje rešeno.
2

- Predlagatelj naj ob vložitvi predloga zakona za tretjo obravnavo Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdrav-

O rešitvah naj poroča Državnemu zboru.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne
vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju
Republike Slovenije - prva obravnava
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga*«kona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne vojne,

padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali preganjanja na območju Republike Slovenije - prva obravnava,
9
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na 30. seji, dne 11 4. 1995, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o uresničevanju pravic žrtev II. svetovne
vojne, padlih, ubitih ali umrlih zaradi posledic mučenja ali
preganjanja na območju Republike Slovenije - prva obravnava se ne sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga o igrah na srečo - tretja obravnava
slovenskih igralnic po predlogu novega zakona z igralnicami
v Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Avstriji. Na
podlagi tega mnenja oziroma ekspertize oziroma simulacije
bo Državni zbor RS še pred oddajo bilanc za leto 1995 za
slovenske igralnice, v primeru morebitne višje obdavčitve
naših igralnic glede na sosednje države, razpravljal o spremembah davčne obremenitve slovenskih igralnic.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o igrah na srečo — tretja obravnava, na 30. seji, dne 9.
5. 1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega sprejel
naslednji
SKLEP

Neodvisno revizijsko hišo določi na podlagi javnega razpisa
Komisija Državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, plačilo pa zagotovijo
slovenske igralnice. V primeru, da slovenske igralnice niso
pripravljene plačati revizijsko hišo, plačilo zagotovi Državni
zbor.

V roku 6 mesecev od sprejema zakona o igrah na srečo se
pridobi mnenje neodvisne revizijske hiše, ki bo potrdila ali
zavrnila opozorilo Odbora za igralnice Slovenije z dne 13. 4.
1995 in hkrati pripravila primerjalno oceno višine obdavčitve

UGOTOVITVENI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila o odstopu dr. Dimitrija Rupla kot
predsednika Odbora Državni zbor za kulturo, šolstvo in Sport
UGOTOVITVENI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je dr. Dimitrij
Rupel, dne 16. 3. 1995 podal pisno izjavo o odstopu s funkcije
predsednika Odbora za kulturo, šolstvo in šport, zato mu z
dnem 23. 3. 1995 preneha funkcija predsednika Odbora za
kulturo, šolstvo in šport.

Državnega zbora Republike Slovenije je ob obrnavnavl obvestila o odstopu dr. Dimitrija Rupla kot predsednika Odbora
Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport, na 30. seji, dne
23. 3. 1995, na podlagi 173. člena in podlagi drugega in
tretjega odstavka 248. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednji

SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ukrepih za sanacijo
gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter
Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana - hitri postopek
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM
Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM
BUS d.o.o. Ljubljana - hitri postopek, na 30 seji, dne 29. 3.
1995, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sprejel naslednje

INTERKONTRAKT d.o.o., Maribor in o tem poroča Državnemu
zboru.

SKLEPE

4. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da poda
natančno specifikacijo »neizplačanih administrativnih prepovedi« v znesku 158.000,000 SIT, ki jih je vključila v okviru
obveznosti, izhajajočih iz ukrepov za sanacijo sistema TAM.

1. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da pri izvajanju zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja
TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže
AM BUS d.o.o., Ljubljana zagotovi novo kadrovsko zasedbo in
organizacijo podjetij TAM Maribor d.d. in Avtomontaže AM
BUS d.o.o., Ljubljana, ki bo omogočila učinkovito sanacijo in
gospodarno porabo sredstev po tem zakonu.

II.

3. Državni zbor nalaga Vladi, da preveri politiko odprodaje
deviznih terjatev TAM-a družbi INTERKONTRAKT d.o.o., Maribor in družbi DENORA iz Dublina (Irska).

1. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da v
roku treh mesecev pripravi in posreduje informacijo o problematiki izvajanja zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Po potrebi naj Vlada Republike Slovenije predloži tudi
spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja to področje, s
katerimi bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše izvajanje stečajnih postopkov.

2. Državni zbor nalaga Vladi, da preveri posojila, ki jih je TAM
Maribor d.d. najemal na »sivem trgu« pri zasebnem podjetju

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic - prva obravnava
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic
- prva obravnava na 30. seji, dne 31. 3. 1995, na podlagi 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
poročevalec, št. 50

SKLEPA
1. predlog zakona o popravi krivic - prva obravnava ie
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primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

10. Določbe, ki se sklicujejo na zakon o kazenskem postopku
naj se redakcijsko uskladijo z določbami novega zakona o
kazenskem postopku.

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije in pri tem upošteva naslednja:

11. Za odločanje o zahtevi za revizijo naj se določi, da so
pristojna vsa okrožna sodišča na prvi stopnji. O pritožbi pa naj
odloča višje sodišče.

STALIŠČA
I.

«

12. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj se v
celoti upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

1. Pol'tičnim zapornikom naj se zagotovi pravica do
odškodnine, katere višina se bo določila v posebnem zakonu.
Ta zakon naj se sprejme istočasno z zakonom o popravi
krivic.

II.
DODATNI SKLEPI

Skupni obseg sredstev mora biti bistveno višji, kot ga predvideva predlog zakona.

1. Državni zbor bo končno odločanje o zakonih, ki urejajo
popravo krivic in žrtev vojnega nasilja (zakon o vojnih invalidih, zakon o žrtvah vojnega nasilja, zakon o vojnih veteranih,
zakon o popravi krivic, zakon o skladu za povračilo vojne
škode in ureditev vprašanj mrliških listov in grobov) opravil na
isti seji.

2. Kot upravičenci do odškodnine naj se vključijo tudi svojci
po vojni pobitih oseb.
3. Predlagatelj naj pravico do odškodnine po tem zakonu v
predlogu zakona za drugo obravnavo uredi tako, da bo imela
naravo poravnave med upravičencem in državo.
4. Odškodnina naj se določa v nacionalni valuti (SIT). Zagotavljanje realne vrednosti napram trdnim valutam naj se
določi z dodatno klavzulo.

Državni zbor nalaga Vladi, da intenzivira delo na tej zakonodaji tako, da bi Državni zbor končne odločitve lahko sprejel do
dneva praznovanja 50. obletnice zmage nad fašizmom in
konca 2. svetovne vojne.

5. Določba 6. člena predloga zakona naj se dopolni tako, da
se bo pri ponovni odmeri pokojnine izhajalo iz delovnega
statusa, ki ga je imel bivši politični zapornik pred izrekom
kazni oz. odvzemom prostosti, če je to zanj ugodnejše, ne pa
iz osebnega dohodka, ki ga je prejemal na delovnem mestu
po izpustitvi na prostost.

2. Državni zbor nalaga Vladi, da hkrati oceni in predlaga
višino odškodnine po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in
zakona o popravi krivic tako, da bi ta bila ugotovljena glede
na prestano trpljenje za vse skupine oseb, ki jim bo priznana.
Pri tem naj se za to predvidi skupno potrebna sredstva in čim
večji del teh sredtev zagotovi iz dela kupnine po 33. členu
ZLPP.

6. Zakon mora zagotoviti tudi pravico do mrliških listov in
obeležitev grobov med vojno in po vojni pobitih oseb, za
katere to še ni bilo narejeno. Način, kako urediti izdajo mrliških listov in kako zagotoviti pogreb in grob po izbiri svojcev,
določi poseben zakon.

3. Vlada naj do druge obravnave zakona o popravi krivic
Državnemu zboru predlaga tudi besedilo posebne izjave, s
katero bi se Republika Slovenija, kot pravni naslednik prejšnje države, vsem prizadetim opravičila za storjene krivice.

7. Vlada naj prouči vprašanje političnih preganjancev in
možnosti ter postopek dokazovanja.

4. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona
ponovno prouči in oceni ali je v 3. členu zakona ustrezno
opredelil kazniva dejanja, ki so bila že v času njihove veljavnosti v nasprotju s človekovimi pravicami ali načeli pravne
države;

8. Državni zbor nalaga Vladi, da za drugo obravnavo zakona
pripravi rešitve, ki jih bo mogoče v čim krajšem času tudi
uresničiti.

5. Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona prouči in oceni, ali je glede posameznih kaznivih dejanj, navedenih v 3. členu, zaradi opisa dejanskega stanu takega kaznivega dejanja možno že na podlagi samega zakona predvideti
razveljavitev sodb.

9. Vsebina drugega odstavka 2. člena naj bo oblikovana
tako, da bodo v njem zajeti tisti Slovenci, ki v času obsodbe
niso imeli stalnega prebivališča v Sloveniji, ga pa imajo sedaj
in so slovenski državljani.

I
11
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Predlog zakona o

KOBILARNI

LIPICA

- EPA 1213 - hitri postopek
menika ter zagotovitev obstoja in razvoja Kobilarne Lipica
je v posebnem interesu države in je pomembno tudi za
mednarodni ugled Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. novembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KOBILARNI LIPICA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Sprejemanje predlaganega zakona po hitrem postopku
narekuje potreba po zaščiti kulturnega spomenika nacionalnega pomena, ki ga predstavlja Kobilarna Lipica kot
edinstvena kraška oaza s čredo konj lipicanske pasme, kot
edine slovenske pasme konj, ki se v Lipici goji že od leta
1580 in je tudi v svetu priznana kot slovenska pasma,
njena matična kobilarna pa Kobilarna Lipica, ter z grajenimi deli spomeniške celote in z zbirko likovnih del ter
formo vivo.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Matjaž JARC, samostojni svetovalec v Ministrstvu za
kulturo.

Razglasitev te celote za kulturni spomenik, ki bo pod
posebnim varstvom, zagotovitev vpliva države na upravljanje in razpolaganje s premoženjem na območju tega spo-

I. UVOD

bičke pa so preskušali v španski jahalni šoli na Dunaju. V
Lipico so se vračali samo odbrani in v delu preizkušeni plemenjaki.
•

1- OCENA STANJA

Ob razpadu Italije 1943 so kobilarno preselili v Hostinec v
Sudetih. Leta 1947 po priključitvi Primorske k Jugoslaviji se je
v Lipico vrnilo le 11 konj.

a. Zgodovinski prikaz
Značilno slovensko ime Lipica (majhna lipa) je eno redkih
svetovno znanih imen s slovenskega ozemlja in domačega
'zvora. Območje Lipice in gojenje kraških konj sta se sporadično razvijala že v antiki, intenzivneje v šestnajstem stoletju
na posestvu tržaškega škofa. Leta 1580 je posestvo odkupil
Habsburžan
- nadvojvoda Karel (sin cesarja Ferdinanda).
p
od okriljem cesarske rodbine je ostalo posestvo do prve
svetovne vojne.

Leta 1948 je Lipico prevzelo Zvezno ministrstvo za kmetijstvo.
Čreda se je obnovila s plemenskim materialom iz jugoslovanskih kobilarn ter z nakupom v Italiji in Avstriji. Leta 1953 je
Ljudska Republika Slovenija ustanovila finančno samostojen
zavod, ki je deloval do leta 1959, njegovo izgubo pa je pokrival
proračun republike.
Leta 1956 je bila v Lipici ustanovljena prva jahalna šola po
vzoru španske jahalne šole. Ustanovitelj je bila Slovenija.
Čeprav je šola dajala dobre rezultate, je morala zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev že po dveh letih prekiniti z
delom. Konji so bili razprodani, jahači pa so odšli za delom po
Evropi.

Od 1580. leta naprej se je kobilarna razvijala neprekinjeno in
strokovno ter je, razen v različnih vojnah (francosko- avstrijska, prva in druga svetovna vojna) ohranila svojo temeljno
'unkcijo. Leta 1918 je kobilarno, v kateri je bilo 107 konj,
Prevzelo v upravljanje vojno ministrstvo kraljevine Italije.
Delovne sposobnosti konj je preizkušala kobilarna sama, žre13

poročevalec, št. 50

Leta 1959 je Lipico prevzelo podjetje Jadran Sežana, ki je v
celoti pokrivalo izgubo kobilarne. V tem obdobju se je Lipica
odprla za javnost, postavili so se temelji turističnega razvoja
Lipice, odprl se je prvi turistični objekt, začeli so se razvijati
turistično jahanje in organizirani ogledi kobilarne. Zaradi
vedno večjih stroškov vzdrževanja kobilarne jo je podjetje
Jadran Sežana izločilo iz svoje sestave in ustanovilo Konjerejski zavod Lipica. Zavod je takoj po ustanovitvi zmanjšal število konj na 80 in začel intenzivno razvijati turizem. Financiral
se je do 80% iz lastnih virov (turizem, prodaja konj), 20% pa je
dobil iz slovenskega proračuna in z dotacijami od Zveznega
ministrstva za kmetijstvo.

Lipica je edina zaokrožena enota v Sloveniji, ki je ohranila
neokrnjeno srednjeveško kmetijsko posestvo, ki je dopolnjeno s turističnimi in športnimi objekti. Kobilarna Lipica je
prostorsko in gospodarsko povezana celota - posestvo 311
ha, ki ji daje pečat dejstvo, da je 415 let zibelka vrhunske
konjereje. Izbrana lokacija za vzrejo konj je bila načrtna, saj
so lipicanci kraški konji, vajeni trdega življenja, zato se
morajo vzrejati v kraškem podnebju in na kraških tleh. Za te
konje pa je treba vzdrževati primerno življenjsko okolje, kmetijske površine, hleve, prostore za šolanje in nastope konj,
zaradi česar je treba Lipico obravnavati kot prostorsko in
gospodarsko nedeljivo celoto.

Leta 1972 je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo ukinilo dotacijo
kobilarni, proračun RS pa je zmanjšal dotacijo na 2% stroškov. Zaradi navedenega je leta 1974 prišlo do združitve
konjerejsko turističnega zavoda in hotela Maestoso v TOZD
Kobilarna Lipica, v sestavi Gostinskega podjetja Sežana. Leta
1978 se je ta TOZD izločila iz Gostinstva Sežana in se vključila
v DO Agraria Koper, leta 1984 se je od tu izločila in priključila v
DO TOP Portorož.

Kobilarna Lipica je urejena kraška oaza na matičnem Krasu, ki
je ohranila vse temeljne značilnosti zemljišča in rastja. Je
prostor, ki ga je človek s smiselno gradnjo zaščitnih zidov,
zasipanjem vrtač, zasajanjem drevja in drugim urejanjem nadgradil v park in spomenik svojega dela in bivanja. Lipiška
kobilarna je edini kulturni spomenik svoje vrste v Sloveniji in
širšem prostoru, edini tak objekt na krasu v svetu.
Na posestvu so se ohranile posebne stavbe in kultivirana
kraška krajina, ki so nosilci izjemnega pričevanja o kulturni
tradiciji, ki izginja. Hrani tudi dela, pomembna za zgodovino
umetnosti in arhitekture 20. stoletja. Dejstvo, da je bila kobilarna večino svojega delovanja povezana z avstrijskim cesarskim dvorom, ji daje dodatni zgodovinski pomen.

Leta 1989 se je TOZD Kobilarna Lipica preoblikovala v družbeno podjetje Konjerejsko turistični center Lipica.
V obdobju od leta 1970 je Lipica izvedla temeljite
agromelioracije na 70 ha zemljišč, zgrajen je bil hotel Maestoso (1971), število ogledov kobilarne se je povzpelo že na
60.000 prodanih vstopnic letno, začeli so se nastopi šolanih
konj za obiskovalce, število vseh konj se je približalo številki
100, zgrajen je bil bazen ob hotelu Maestoso (1972), velika
pokrita jahalnica (1973), hipodrom (1975), nov hlev za konje in
majhno pokrito jahalnico (1979), hotel Klub (1980), hlev za
zasebne konje (1986), nova pokrita jahalnica z veznim objektom (1988), novi seniki. V letu 1989 so bili zgrajeni igrišče za
golf, tenis in mini golf, za športno dresuro je bilo zgrajenih pet
zunanjih jahališč.

V širšem območju Kobilarne Lipica, ki je edinstven dosežek
človekovega delovanja v posebnem okolju Krasa, je prisotna
ena največjih gostot podzemeljskega sveta pri nas, predvsem
jam in brezen, kar pa bo predmet posebne razglasitve in
varstva po programu nacionalnih parkov v Republiki Sloveniji.
Turistični razvoj je v kompleks posegel zelo agresivno s parkirišči, prodajnimi kioski, velikim hotelom Maestoso, igralnico
in igrišči za golf ter tenis. Turizem in šport sta nujna dela
funkcij 20. stoletja, ki pa morata zaradi privlačne lokacije in
razvoja kobilarne ostati del spomeniške celote.

Podjetje Casino Portorož je v letu 1989 odprlo v hotelu Maestoso igralnico, najprej v najetih prostorih, nato pa je v letu
1993 odkupilo del prostorov. KTC Lipica je dal v najem galerijo Kos, kjer so razstavljene starine, poročno dvorano ter
nekatere prostore v hotelih za frizerski salon, fitness studio,
disko, nočni bar in trgovino s športnimi rekviziti.

Kobilarno Lipica kot celoto lahko spoznamo za kulturni spomenik, v katerem so nosilci spomeniških lastnosti tudi posamezna območja in objekti, opredeljeni kot del kulturnega
spomenika.

b. Naravna in kulturna dediščina

Zaradi vsega navedenega je treba celotno posestvo Lipica
razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena. Kot
dele kulturnega spomenika, ki so pod posebnim varstvom, pa
je treba posebej razglasiti tudi kultivirano kraško krajino,
čredo konj lipicancev ter stavbno in umetnostno dediščino.

b/1. KOBILARNA LIPICA KOT CELOTA
Lipica je razglašena za krajinski park skupaj z osnovno čredo
po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju občine Sežana (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/92, z dne 17.4.1992). V tem odloku niso
posebej našteti posamezni kulturni spomeniki, pač pa so kot
naravne znamenitosti in območja znotraj širšega območja
Lipice razglašeni kamniti grobi, Lipenjska jama in Lipiško
brezno.

b/2. ČREDA LIPICANCEV
Iz kobilarne Lipica izvirajo avtohtoni konji lipicanske pasme:
lipicanci, ki jih vzrejajo številne kobilarne v svetu, matična
kobilarna pa'je Lipica. Lipicanci so edina pasma konj, ki ima
slovensko ime in izvor. Konji izvirajo iz kraških konj, ki so jih
že v 16. stoletju plemenitili s španskim, neapeljskim, danskim
in arabskim konjem. V toku let so izoblikovali šest linij žrebcev (Pluto, Conversano, Neapolitano, Favory, Maestoso in
Siglavy) in 18 rodov kobil, zdaj jih gojijo 16 rodov: Sardinia,
Spadiglia, Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa, Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin,
Mercurio, Theodorosta in Rebeca. Lipicanci, ki se rodijo kot
vranci, z leti svetlijo. Med šestim in desetim letom dobe
značilno belo barvo in rumenkasto grivo. Vsi v Lipici rojeni
lipicanci so označeni s črko L na levi ličnici. Lipicance uporablja tudi španska jahalna šola na Dunaju, uspešni so na
mednarodnih tekmah športne dresure.

Lipica je včlanjena v Evropsko združenje rejcev lipicanca
(LIF). V svetu je priznano, da je Lipica matična kobilarna vseh
lipicancev, kar je bilo še posebej potrjeno ob 400. obletnici
Lipice, na katero so prišle zbirke lipicancev iz vseh evropskih
kobilarn.
Skupina desetih poslancev Evropskega parlamenta je v letu
1994 v Evropskem parlamentu vložila zahtevo, da se zagotovijo preživetje lipicanca in njegova mednarodna zaščita ter
zaščita v posameznih državah, kjer se ta pasma goji.
Kobilarna Lipica je izjemen dosežek človekovega delovanja
na Krasu. Izjemnost pomeni neprekinjena kulturna tradicija
svetovnega slovesa, ki je zaradi vzreje konj lipicanske pasme
ustvarila posebno kultivirano krajino in ohranila varstvo
objektov kulturne in naravne dediščine. Gre za območje s
posebno obliko kraške kultivirane krajine, ki ji je tudi po
mednarodno priporočenih merilih treba priznati spomeniško
vrednost.
poročevalec, št. 50

Habsburžani so lipicance gojili za vojaške namene in dvorni
ceremonial ter za jahalno šolo. Zanimivo je spremljati število
konj v Lipici, ki je izredno nihalo, kar je bila posledica gospodarskih razmer in odnosa države. Najmanjše število je 11 v
letu 1947, bila pa so obdobja, ko je bilo v kobilarni Lipica okoli
300 lipicancev, zdaj jih je okoli 190. Izpodrivanje konja iz
14

kmetijstva in vojske je povzročilo skoraj popolno razprodajo
konj v 60. letih tega stoletja. Poslanska vprašanja v dunajskem
parlamentu in ostri protesti svetovnega tiska so vplivali, da je
kobilarna obstala.

b/5. CERKEV ANTONA PADOVANSKEGA
Cerkev je samostojen objekt, ki je bil postavljen v najstarejšem delu kobilarne. Enoladijska stavba z nekoliko nižjim in
ožjim prezbiterijem je nastala že v 16. stoletju. Prezidave 19.
stoletju so ohranile osnovne značilnosti, vključno z zvonikom
na preslico z dvema zvonovoma. V notranjosti so trije oltarji,
srednji s sliko Srca Jezusovega in kamnitima kipoma Janeza
Nepomuka in Antona Padovanskega. Levi stranski je posvečen Sv. družini, desni Sv. Janezu Nepomuku. Vhodno pročelje
cerkve krasijo: prvaka apostolov Peter in Pavel ter nad njima
velika ura. Na območju kobilarne stoji še kapela lurške Matere
Božje.
,

Samo posestvo Lipica ni moglo prehraniti vse črede, zato je
bilo v sestavi Lipice tudi nekaj drugih posestev, ki so zagotavljala bodisi krmo bodisi pašo. Ko je Lipica pripadla Jugoslaviji, so ji druga posestva vzeli.
čeprav se je namen reje lipicancev skozi stoletja spreminjal,
je Lipica obdržala celovitost posestva do današnjih dni, le da
so na njenem območju zgrajeni tudi gostinski in športni
objekti, ki dopolnjujejo ponudbo in zadovoljujejo tudi druge
potrebe obiskovalcev.

b/6. VELBANCA
Velbanca je obokan hlev, ki je bil v začetku 18. stoletja
dozidan graščini (1703-1705). Stavba je izjemna v širšem
merilu s čisto obliko banjasto obokanega, s sosvodnicami
dopolnjenega prostora, ki je znotraj deljen v bokse za konje.

b/3. KULTIVIRANA KRAŠKA KRAJINA
Današnja oblika in struktura kultivirane krajine na območju
Kobilarne Lipica sta plod stoletnih človekovih posegov.
Melioracije in načrtno zasajanje določenih vrst dreves se
omenjajo že pred 400 leti in so se nadaljevale tudi v naslednjih
stoletjih v skladu z razvojem pomena Lipice.

b/7. HLEVI
Ohranjeni hlevi, zidani večinoma v 19. stoletju, so funkcionalne stavbe, ki le z značilno grajeno lupino kažejo čas
nastanka. Posebej tipični in izjemni v širšem okolju so hlevi
Na borjaču in hlev za dresiranje konj (abrihtunga). Posebnost
so dopolnilne stavbe iz istega časa: silosi, ambulanta, skladišča, kovačija.

Nepozidani del Kobilarne Lipica je pretežno rahlo vzvalovljen
svet, ki ga razdelimo na lipiško zelenico v obliki pomola na
severni in vzhodni strani območja in ga sestavljajo drobljivi
kozinski apnenci, prekriti s tanko plastjo prsti, južni obod
vrtačastega sveta in zahodni ravnik, ki zajema dno suhe
doline in je površinsko precej kamnit.

b/8. HOTEL KLUB
Hotel je kakovostna arhitektura dvajsetega stoletja. Stavba,
zgrajena 1980. leta, je značilen izdelek Skupine Kras. Arhitekti
so izšli iz osnovnega stavbnega četverokotnika okoli odprtega dvorišča, ki v vsem Sredozemlju in tudi v Lipici predstavlja arhaično in domačo obliko. Znotraj traktov je sodoben,
turistom prilagojen razpored, zunanja oblika ne izstopa od
objektov graščine in hlevov.

V stoletjih razvoja se je Lipica vedno razlikovala od svoje
okolice: Kras je z naraščanjem števila prebivalstva v preteklosti ogoleval, Lipica pa je ostajala oaza zelenih, urejenih površin, ki so bile namenjene predvsem kmetijstvu.
Vegetacijske prvine in oblikovanje površja, ki jih je v Lipici
ustvarjal človek zaradi zagotavljanja pridelave krme in paše,
so eden najpomembnejših elementov kulturne krajine (enakomerna razporeditev dreves na pašnikih zaradi senčenja ruše
oziroma vzdrževanja vlažnosti in ohranjanje obstoječih skuPin iz istih namenov ter zaradi zagotavljanja sence za živali).
Območje na zahodnem robu graščinskega kompleksa je vrt v
terasah.

b/9. GALERIJA AVGUSTA ČERNIGOJA
V kompleksu kobilarne je zahodni del graščine ob najstarejšem ohranjenem delu hlevov preurejen v galerijo tržaškega
rojaka, avantgardnega umetnika Avgusta Černigoja (1898
Trst, +17.11.1985 Sežana). Galerija je bila urejena 1987. leta.
Oblikovanje je delo skupine Novi kolektivizem in je izjemen
primer sožitja galerijskega prostora in njegovih značilnosti z
značilnostmi likovnih del umetnika.

Na zasnovo posestva so poleg naravnih razmer vplivala tudi
načela gospodarnega ravnanja s prostorom. Tako se okoli
stavbnih površin, ki so nekako v sredi kompleksa, širijo travniki za košnjo. Okoli njih se širi venec pašnikov s posameznimi drevesi, ki ponekod prehajajo v gostejše hrastove
sestoje. Ob zunanjem, predvsem zahodnem robu, je gozd
'rnega bora, ki je močno nasprotje listnatemu zahodnemu
delu območja. Ta zasnova je marsikje ogrožena zaradi opuščanja
intenzivnosti obdelave - zaraščanje in spreminjanja
r
abe - golf, tenis.

Umetnik je bil najtipičnejši ustvarjalec območja in se je
izjemno uveljavil kot konstruktivist v dvajsetih in tridesetih
letih. Bil je edini slovenski umetnik, ki se je šolal na Bauhausu. Černigoj je prejel Prešernovo nagrado leta 1976. Starost
je preživel v Lipici in Sežani. Barvitost Krasa je odmevala v
njegovih zadnjih delih, ki so posebej posvečena Lipici. V
zbirki je 1355 del, slik, skic, grafik in konstrukcij (objektov).
Poudarek zbirke so grafična dela. Med deli jih je 1324 last
Kobilarne Lipica, 31 del je last občine Sežana; del predmetov
in likovnih del, ki niso všteta v navedeni seznam, je zasebna
last in so posojena galeriji.

Druge vegetacijske prvine, ki imajo kulturni pomen, so drevoredi ob glavnih povezovalnih cestah ter parkovne zasaditve
Predvsem eksotičnih vrst dreves med objekti (park pred hote'om Klub in staro jahalnico, park pod staro tehtnico, park med
staro tehtnico in hotelom Maestoso).

b/10. KAMNITE SKULPTURE

V celoti gre za območje s posebno obliko kultivirane kraške
Pokrajine, ki ji je po mednarodno priporočenih merilih treba
Priznati spomeniško vrednost.

Lipica je bila poseben izziv za umetnike, ki so jim v bližnjem
kamnolomu kraškega apnenca pripravili material za skromno
formo vivo. Izdelane skulpture so razmeščene po parkovnih
površinah okoli obeh hotelov in objektov kobilarne. Kamniti
kipi so izjemno dopolnilo stavb in travnatih površin. Poleg
zbirke v Seči je šest kamnitih kipov največja in javno predstavljena kiparska zbirka različnih avtorjev na Krasu in v Primorju.
Kipe so klesali kakovostni domači in tuji kiparji in so zato
posebej zaščiteni. Varovani so: Kraševke in konji pred hotelom Klub (Janez Pirnat), Reliefni vodnjak na zelenici za istim
hotelom (japonski avtor); pred hotelom Maestoso pa stoje
skulpture z naslovi Mati z otrokom, Žrebeta, Kobila z žrebetom in Osameli kamen.

b/

4. GRAŠČINA

Preurejeni objekti graščine, zgrajeni v 16. stoletju in močno
Prezidani v kasnejših stoletjih, so tipična arhitektura Krasa, ki
* dolgimi linijami stavb in oblikovanjem notranjih dvorišč
Ustvarjajo kakovostne bivalne in gospodarske enote. Detajli,
kamniti portali in okenski okviri, sistemi cistern in hierarhije
Prostorov dvigujejo objekte nad raven povprečne dediščine.
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c) KONJEREJSKO TURISTIČNI CENTER LIPICA - SEDANJE
STANJE

plemenske črede konj. Pri tem je treba poudariti, da je večina
turistov prihajala v Lipico predvsem zaradi ogleda programa
in plemenske črede. V tem času je turistični promet zelo
narasel, po vojni v letu 1991 pa je močno upadel,

Leta 1989 se je TOZD Kobilarna Lipica preoblikovala v družbeno podjetje Konjerejsko turistični center Lipica. Dohodek
od turistične dejavnosti je vse do leta 1990 sofinanciral rejo
Podatki KTC Lipica
Storitve
ogled kobilarne
ogled programa
jahanje
jahanje ponijev
■ vožnja s kočijo

leto
1989
1990
1991

za plemenske konje
23.640 din
121.400 din
121.200 din

1992

14.150.000 sit

1993

12.000.000 Sit

1994
1995

17.870.000 sit
21.050.860 SIT

1990
230.000 ob.
171.000 ob.
28.000 ur
3.200 ur
510 ur

1992
49.400
9.000
10.700
1.900
62

1994
58.438
17.232
13.627
1.875
194

1995 do 30. 6
26.007
7.810
5.049
583
235

drugo
in posojilo 418 mio din

KTC Lipica je imel do prenosa dela premoženja v last občine
Sežana:

in nepovratno 1.700,000
din za evropsko prvenstvo v jahanju, ki ga ni
bilo
in vojna škoda nepovratno 7.000.000 ter pomoč
pri tekočem poslovanju
za 5.000.000 sit poroštva
1.048.000 sit nepovratno
za
subvencioniranje
obrestne mere

1. naslednje število delavcev:
DE Hoteli
DE Kobilarna

87
43, od tega je
14 trenerjev in učiteljev jahanja
18
4
4
156
120

Uprava
Golf in tenis
Vzdrževanje
SKUPAJ
2. naslednje število
konj plemenskih
živali
šola jahanja in konji
70
za turizem
v skupno 190 konjih je 50 v različnih kategorijah izšolanih
žrebcev
3. vrednost premoženja po otvoritveni bilanci po podatkih
KTC

odobreno za zdaj.

Poleg tega se iz kmetijskega dela proračuna plačuje tudi
celotna selekcija lipicancev.
Glede na zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij bi se
KTC Lipica lahko lastninil. Ker je bila za KTC Lipica v skladu z
navedenim zakonom uvedena revizija, bi moral KTC Lipica
oddati program lastninjenja do 28.4.1995. Ker do takrat Republika Slovenija ni prevzela dela sredstev KTC Lipica, to je vseh
lipicancev s pripadajočimi objekti in opremo, ter posebej
razglašenih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v
last Republike Slovenije, je KTC Lipica s pogodbo brez
soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ministrstva za kulturo ali drugega državnega organa prenesel
na občino Sežana vsa svoja sredstva, razen hotela Klub.

- celotna vrednost
podjetja
- hoteli
- golf
- kobilarne
- drugo

2.111.958.000 sit,od tega
1.200.000.000
143.000.000
520.000.000
248.958.000

4. KTC Lipica ima pri SB Koper kratkoročno posojilo, ki ima
na dan 30.6.1995 stanje 98.059.385 tolarjev, drugo kratkoročno posojilo, katerega stanja na dan 30.6.1995 je bilo približno 25.000.000 tolarjev, stanje tega posojila na dan
30.9.1995 pa je 45.000.000 tolarjev. Posojili bi se morali odplačevati, vendar KTC tega ne zmore, zato je dogovorjen odlog
plačila glavnice do oktobra 1996, plačuje le revalorizacijske in
realne obresti. Na 30.6.1995 ima KTC Lipica za okoli
30.000.000 tolarjev neplačanih računov.

Dejansko stanje glede premoženja v območju KTC Lipica je
torej tako:
- kmetijska zemljišča in gozdovi ter nezazidana stavbna
zemljišča iz tretjega odstavka 14. člena zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v skupni površini okoli 300
ha so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, obdeluje jih KTC Lipica;
- druge nepremičnine (razen hotela Klub in del hotela Maestoso, ki je v lasti Casinoja Portorož) s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči, kulturni spomeniki, naravne znamenitosti
in celotna čreda konj so na podlagi navedena pogodbe v lasti
občine Sežana. Na enak način so tudi stanovanja v lasti
občine, pri tem pa je treba povedati, da so imeli v vseh
stanovanjih stanovalci stanovanjsko pravico. Osem od njih je
želelo stanovanja odkupiti po stanovanjskem zakonu, vendar
jim je KTC Lipica vlogo zavrnil, štirje od njih pa so si to
pravico pridobili na sodišču in je v teku izvršilni postopek,
zato bi bilo treba zagotoviti nadomestna stanovanja, ki bi jih ti
lahko odkupili;
- del hotela Maestoso je v lasti Casinoja Portorož;
- hotel Klub s funkcionalnimi zemljišči je bil do 28.4.1995
družbena lastnina in ga je upravljal in z njim razpolagal KTC
Lipica, z 29.4.1995 pa je postal podjetje v lasti Sklada RS za
razvoj.
poročevalec, št. 50

1993
49.760
10.560
8.710
2.050
108

KTC Lipica ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o nastopih
lipicancev po svetu z nemško družbo Hoefling. Po tej pogodbi
naj bi lipicanci nastopali v tujini v organizaciji te družbe. Prva
leta so bili nastopi uspešni tako v promocijskem kot tudi v
finančnem smislu, nato pa se je zanimanje za te nastope
bistveno zmanjšalo, zato je program zožen in predvideni
zaslužek manjši.
II. RAZLOGI ZA ZAKON
Zaradi varstva in zagotovitve obstoja in razvoja Lipice kot
kulturne vrednote, ki ima začetke v reji konj lipicanske pasme
in je matična kobilarna za lipicance na svetu, nato pa se je v
zvezi s to rejo konj začela na poseben način kultivirati okoliška kraška krajina, gradili so se objekti, ki predstavljajo
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stavbno dediščino, oblikovati se je začela zbirka umetniških
del, je treba območje Kobilarne Lipica skupaj s čredo lipicancev, razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena.

Koliko sredstev bo treba letno zagotoviti v proračunu Republike Slovenije, ni mogoče predvideti, saj je to odvisno od
programa sanacije Kobilarne Lipica in letnih programov ter
od lastnih virov financiranja (nastopi, jahanje za obiskovalce,
vožnja s kočijo, prodaja sena in gnoja, odobrena prodaja
konj, turistična in gostinska dejavnost ipd.).

Ohraniti je treba vse funkcije Kobilarne Lipica, kot temeljno
pa rejo in vzrejo lipicancev ter varstvo kulturne dediščine.
Zagotoviti je treba finančna sredstva za obstoj kulturnega
spomenika in njegovih delov ter za njihov razvoj. Zagotoviti je
treba nadzor nad kobilarno kot celoto in še zlasti nad njeno
čredo lipicancev ter preprečiti njeno počasno propadanje.

1. nujno za tekoče delovanje in obveznosti v tolarjih
- za sofinanciranje rednega poslovanja
100.000.000
- za plačilo obresti od posojil
25.000.000
- za odkup 4 stanovanj
32.000.000
skupaj
157.000.000
2. nujno za investicijsko vzdrževanje v tolarjih
- za nujna vzdrževalna dela objektov in zaščite le teh pred
propadanjem
119.000.000
- za obnovo dotrajane kmetijske mehanizacije
14.000.000
skupaj
133.000.000
SKUPAJ
290.000.000

NI. CILJI IN NAČELA
Cilj tega zakona je ohranitev celotnega posestva Lipica s
čredo konj, kultivirano krajino, umetnostno in stavbno dediščino ter tudi s turističnimi in športnimi objekti kot gospodarsko in kulturno celoto in uveljaviti Slovenijo ter Kobilarno
Lipica in lipicanca v svetu.
Zakon bo temeljil na načelu, da nihče ne more pridobiti
lastninske pravice na kulturnem spomeniku nacionalnega
pomena, za kar naj bi bila razglašena Kobilarna Lipica, da se
ohrani to območje kot gospodarska in lastninska celota.

S podržavljenjem premoženja ne bo nastala obveznost plačila
odškodnine, saj želi občina Sežana brezplačno prenesti svojo
lastnino v Lipici, samo da se kobilarni zagotovita njena celovita zaščita in delovanje.

IV. POGLAVITNE REŠITVE
S tem zakonom bi se določilo območje Kobilarne Lipica in
razglasilo za kulturni spomenik nacionalnega pomena, ki
obsega tudi kultivirano kraško krajino, Čredo lipicancev ter
stavbno in umetnostno dediščino, ki bi bila v zakonu tudi
posebej določena.

Delavcem se zagotavlja nadaljnja zaposlitev v novem javnem
zavodu, ki je pravni naslednik sedanjega KTC Lipica, le vodilnim in delavcem s posebnimi pooblastili ter samoupravnim
organom bo prenehal mandat. Plače delavcev se naj bi uredile po sistemu javne uprave.

Z zakonom bi se določili varstveni režimi in sankcije za njihovo kršitev.
Celotno premično in nepremično premoženje ter pravice intelektualne lastnine na tem območju naj bi postale državna last,
ki bi jo upravljal javni zavod Kobilana Lipica, ki bi nastal s
preoblikovanjem sedanjega KTC Lipica, p. o. Ustanoviteljica
takega zavoda bi bila Republika Slovenija, ustanoviteljske
pravice pa bi uresničevala Vlada Republike Slovenije.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Določen naj bi bil tudi tisti najmanjši obseg dejavnosti, ki ga
država mora zagotoviti in za to zagotoviti tudi sredstva, tudi
če drugih sredstev ni.

Z namenom, da se ohranijo izjemne kulturne vrednote in
celovitost Kobilarne Lipica, ki obsega območje kultivirane
kraške krajine, čredo konj lipicanske pasme (v nadaljnjem
besedilu: lipicanci) ter stavbno in umetnostno dediščino, se
celotno območje Kobilarne Lipica s tem zakonom razglasi za
kulturni spomenik nacionalnega pomena.

izvajanje prepovedi iz zakona naj bi nadzirali pristojni inšpektorji (kmetijski nad obdelovanjem kmetijskih zemljišč in rejo
ter vzrejo konj, selekcijo, rodovništvom, preskušanjem lipicancev itd. ter pregledovanjem objektov glede na izpolnjevanje pogojev za rejo živali; veterinarska glede zdravja živali in
higiensko-sanitarnih pogojev v hlevih, zdravstveni ustreznosti krme in vode ipd.; gozdarski glede ravnanja z gozdom;
okoljevarstveni glede na varstvo okolja; požarni za požarno
varnost ipd.; in inšpektor za varstvo kulturne dediščine, ki bi
nadzoroval ravnanje s kulturnim spomenikom in njegovimi
deli, zlasti stavbno in umetnostno dediščino).

II. ZAVAROVANO OBMOČJE KOBILARNE LIPICA
t

2. člen

Zavarovano območje Kobilarne Lipica je v katastrski občini
Bazovica in zajema vse parcele znotraj naslednjih meja: od
južnih vrat poteka meja po jugovzhodnem robu parcele št.
1908/1 proti vzhodu, kjer prečka lokalno cesto Lipica—Skibini, se tukaj obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu
parcele št. 1899/16 do severnih vrat, kjer prečka lokalno cesto
Lipica-Sežana in se usmeri po severnem robu parcel št. 1879
in 1880 proti zahodu, kjer se obrne proti jugu in poteka po
zahodnem in južnem robu parcele št. 1899/10 do južnih vrat,
kjer se konča v začetni točki.

V prehodnih in končnih določbah bi se uredili preoblikovanje
sedanjega družbenega podjetja v javni zayod. Ker je KTC
Lipica precejšen del svojih sredstev prenesel v last občine
Sežana, je treba s tem zakonom določiti, da ta sredstva
Postanejo last Republike Slovenije. Na podlagi zakona bo
treba urediti tudi nadaljnja razmerja najemnikov prostorov v
Kobilarni Lipica.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Zavarovano območje Kobilarne Lipica je vrisano na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del
tega zakona in se hrani kot izvirnik pri ministrstvih, pristojnih
za kulturo, varstvo narave in kmetijstvo.

Glede na sedanje stanje in financiranje Kobilarne Lipica je
treba predvidevati, da bo morala Republika Slovenija v
obdobju naslednjih nekaj let zagotavljati bistveno več sredstev za Kobilarno Lipica, kot jih je zagotavljala doslej.
\
Po oceni KTC Lipica bo imela KTC Lipica v letu 1995 okoli
1
25.000.000 tolarjev, ob tem da bo imela za okoli 143.000.000
tolarjev neodplačane glavnice posojil.

Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje zavarovanega območja Kobilarne
Lipica na podlagi meja iz tega člena in po uradni dolžnosti
17

poročevalec, št. 50

predlaga zaznambo zavarovanega območja Kobilarne Lipica
v zemljiški knjigi.

Vlada vsaka štiri leta določi program varstva in razvoja iz
prejšnjega odstavka za obdobje štirih let.

3. člen

9. člen
Na celotnem območju kulturnega spomenika je razen izjem,
ki so namenjene varstvu, ohranjanju in razvoju kulturnega
spomenika, določenih v prostorskem izvedbenem načrtu iz 7.
člena tega zakona in v programu varstva in razvoja iz 8. člena
tega zakona, prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, ki
pomeni ogrožanje, okrnitev, poslabšanje ali drugačen negativni vpliv na kulturni spomenik kot celoto oziroma njegov
posamezni del, zlasti pa je prepovedano:

Območje kultivirane kraške krajine Kobilarne Lipica, ki je kot
del spomeniške celote pod posebnim varstvom, obsega: oblikovane pašne in travniške površine z zaščitnimi ograjami,
hrastove gaje in drevorede.
4. člen
Čreda konj lipicancev je kot avtohtona pasma, označena z
žigom in matično številko, izjemnega pomena in je del spomeniške celote, ki je pod posebnim režimom in varstvom.

1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela zunaj
območja objektov, razen vzdrževanja infrastrukturnih objektov;
2. odlagati material na površine, ki niso za to posebej določene;
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kultivirane
kraške krajine ali spreminjajo namembnost zemljišča;
4. spreminjanje obsega in kakovosti kultivirane kraške krajine, posegati v vrtače z namenom izkoriščanja;
5. rušiti obodno kamnito ograjo oziroma odnašati njeno gradivo;
6. gibanje obiskovalcev zunaj za to določenih površin;
7. raziskovati ali izkoriščati rudnine (mineralne surovine);
8. graditi objekte, namenjene vojaški ali policijski uporabi, ali
uporabljati v miru območje za vojaške dejavnosti;
9. obremenjevati zrak čez dovoljeno mejo;
10. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to
določenih in ustrezno urejenih krajev;
11. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke
onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge nevarne snovi;
12. čezmerno gnojiti površine;
13. kuriti na prostem ali v bližini gozda, razen na urejenih
kuriščih;
14. v gozdu uporabljati odprti ogenj;
15. prevažati nevarne snovi čez zavarovano območje kulturnega spomenika;
16. zunaj cest, dovoznih poti in urejenih parkirišč uporabljati
motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih vozil (policija,
gasilci, reševalci, zdravniki, veterinarji, državni tožilec, preiskovalni sodnik, pripadniki civilne zaščite) ter kmetijskih in
gozdarskih strojev;
17. spreminjati kmetijske kulture in vegetacijske združbe na
kmetijskih zemljiščih ali v gozdu z vnašanjem prosto rastočih
neavtohtonih rastlinskih vrst;
18. vnašati osebke prosto živečih neavtohtonih živalskih vrst;
19. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlinske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne in opravilno
sposobne osebe;
20. uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih
zemljišč, na obdelovalnih zemljiščih pa tako, da so konji
ogroženi;
21. ubijati ali loviti prostoživeče živali, razen nezavarovanih
lovnih vrst divjadi, ter jih prenašati, zastrupljati, zadrževati v
ujetništvu ali vznemirjati;
22. nabiratigobe in nabirati prosto rastoče rastline ali njihove
dele v komercialne namene;
23. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih oznak
za potrebe kulturnega spomenika in za prireditve;
24. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne
prikolice zunaj za to določenih prostorov.

Zaščiteni plemenski in kobilamiški žig je velika črka »L« na
levem licu konja ter trimestna matična številka na levem
sedlišču.
Plemensko jedro črede konj lipicancev z zaščitenim plemenskim in kobilarniškim žigom sestavljajo:
- šest originalnih linij žrebcev, in sicer: Pluto Ccnversano,
Napolitano, Favory, Maestoso in Siglavy, in sicer najmanj po
štiri plemenske žrebce vsake linije, to je najmanj 24 plemenskih žrebcev;
- šestnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia, Spadiglia,
Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa,
Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin, Mercurio,
Theodorosta in Rebeca, in sicer najmanj po tri plemenske
kobile vsakega rodu, to je najmanj 48 plemenskih kobil;
- naraščaj do 4. leta starosti.
5. člen
Najpomembnejši grajeni deli spomeniške celote s kulturnimi
lastnostmi, ki so po tem zakonu posebej varovani, so: graščinski kompleks z Velbanco in cerkvijo (parcelne št. 1899/28,
1899/41, 1899/42, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/85, 1899/86
in 1899/87), hlevski kompleks s silosi in prostori za dresuro
(parcelne št. 1899/37, 1899/38, 1899/73, 1899/91, 1899/92,
1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/101, 1899/106, 1899/114) in
hotel Klub (pare. št. 1917). Vse parcele ležijo v katastrski
občini Bazovica.
6. člen
V spomeniško celoto spadata tudi zbirka likovnih del Avgusta
Černigoja z značilno postavitvijo v galeriji in parkovna plastika - forma viva - iz kraškega kamna, ki sta posebej
varovani.
III. VARSTVENI REŽIMI
7. člen
V zavarovanem območju Kobilarne Lipica niso dovoljeni
posegi v prostor, ki so v nasprotju z varovanjem celotnega
območja kulturnega spomenika in njegovih delov iz 3., 4., 5. in
6. člena tega zakona.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) v
enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme poseben prostorski izvedbeni načrt za zavarovano območje Kobilarne
Lipica.

Postavljanje naprav, potrebnih za spremljanje naravnih pojavov in stanja na območju kulturnega spomenika, se ne šteje
za prepovedano ravnanje po prvem odstavku tega člena.

Dovoljenje za poseg v prostor na zavarovanem območju Kobilarne Lipica izda minister, pristojen za posege v prostor, po
predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo, kmetijsko, varstvo narave, in po predhodnem mnenju občine Sežana.

Za neokrnjeno obliko dela kulturnega spomenika se pri čredi
konj lipicancev štejejo: plemensko jedro črede iz drugega
odstavka 4. člena tega zakona ter konji v šoli jahanja in
turistična čreda v številu, ki ga vsako leto v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, določi svet Kobilarne Lipica
po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.

8. člen
Posegi v kulturni spomenik so dopustni samo na podlagi
predhodno izdelanega programa varstva in razvoja celotnega
zavarovanega območja ter njegovih posameznih delov.
poročevalec, št. 50

Za neokrnjeno obliko spomeniške celote, kultivirane kraške
krajine, najpomembnejših grajenih delov in likovnih del po
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tem zakonu velja tisto avtentično stanje, ki po strokovno
utemeljenem mnenju pristojnega upravnega organa omogoča njeno pričevalno namembnost.

razvoja ter finančnega načrta, v katerem so zajeta tudi sredstva presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklega leta.

10. člen

Če niso zagotovljeni drugi viri sredstev, Republika Slovenija iz
proračuna zagotavlja izvedbo naslednjega najmanjšega
obsega varstva Kobilarne Lipica:

Vlada lahko predpiše posebne takse oziroma druge dajatve za
vožnjo in parkiranje motornih vozil na zavarovanem območju.
Polovica sredstev iz teh dajatev pripada Republiki Sloveniji,
druga polovica pa občini Sežana, za urejanje cest in okolice
zavarovanega območja.

- čredo lipicancev najmanj v obsegu iz drugega odstavka 9.
člena tega zakona;
- oskrbo in nego (hrana, voda, prostori za bivanje, izpust,
šolanje, paša, gibanje, čiščenje in podkovanje lipicancev,
čiščenje hlevov in drugih prostorov za lipicance);
- zdravstveno varstvo lipicancev;
>
- preizkus delovne sposobnosti lipicancev;
- šolanje lipicancev;
- usposabljanje nujno potrebnih jahačev;
- predstavitvene dejavnosti in javna predstavitev lipicancev
in Kobilarne Lipica v nujnem obsegu (program klasične in
športne dresure, dan odprtih vrat, enkrat letno mednarodna
predstavitev);
- tekoče in investicijsko vzdrževanje varovanih objektov;
- vzdrževanje kultivirane kraške krajine najmanj v obstoječem obsegu in vsaj v obstoječi kakovosti;
- izboljševanje stanja in uporabe grajenih delov spomeniške
celote v skladu z njihovo kulturno vrednostjo;
- izboljševanje ravni hranjenja in predstavljanja varovanih
likovnih del;
- predstavitev spomeniške celote in njenih posameznih
delov.

■V. JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
11. člen
Zavarovano območje po tem zakonu z vsemi nepremičninami
in premičninami ter pravicami intelektualne lastnine v zavarovanem območju, ki so v lasti Republike Slovenije, upravlja
javni zavod Kobilarna Lipica.
Za organiziranje in delovanje Kobilarne Lipica se uporabljajo
določbe Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), ki urejajo
javne zavode, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Ustanovitelj Kobilarne Lipica je Republike Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada.
Kobilarna Lipica izvaja naslednje dejavnosti kot javno službo:
~ reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje,
selekcija, rodovništvo, preizkušanje In šolanje konj;
~ organiziranje kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju;
~ varstvo kulturne dediščine.

V. NADZOR
14. člen
Izvajanje določb iz III. poglavja tega zakona nadzirajo pristojni
inšpektorji vsak v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, določenih v zakonu ali drugem predpisu.

Med morebitno stavko morajo delavci Kobilarne Lipica zagotoviti za spomeniško celoto in vse njene dele izvajanje vseh
dejavnosti javne službe ter celovito oskrbo konj.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Organi Kobilarne Lipica so: svet, direktor, strokovni svet in
strokovni vodja.

15. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če na
zavarovanem območju Kobilarne Lipica ravna v nasprotju s
prepovedmi iz 9. člena tega zakona.

12. člen
Nepremičnega premoženja z zavarovanega območja se ne
sme odtujiti ali zastaviti.
Kobilarna Lipica lahko nepremično premoženje, ki ni namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, da v najem ali v
uporabo samo s soglasjem Vlade. V tem primeru Vlada določi
tudi pogoje za najem oziroma uporabo in tudi dejavnosti, za
katere se sme to premoženje uporabljati, pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti
na zavarovanem območju.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
16. člen

Premično premoženje lahko Kobilarna Lipica proda ali drugače odtuji v skladu z zakonom in s soglasjem Vlade.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če na zavarovanem območju Kobilarne Lipica stori katero od dejanj iz prvega odstavka 15.
člena tega zakona.

Vsaka pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjimi odstavki, je
nična.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen

13. člen
Z uveljavitvijo tega zakona

finančna sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva
Kobilarna Lipica:

1. Republika Slovenija prevzame ustanoviteljske pravice nad
Konjerejsko turističnim centrom Lipica, p. o., Lipica 5, Sežana
(v nadaljnjem besedilu: KTC Lipica), ki nadaljuje z delom kot
javni zavod z imenom Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, ki je
pravna naslednica KTC Lipica in uskladi svojo registracijo v 2
mesecih po uveljavitvi tega zakona, svojo organiziranost pa v
6 mesecih po uveljavitvi tega zakona;

~ s prihodkom od prodaje blaga in storitev v skladu s tem
zakonom in statutom;
~ s prihodkom od najemnin za objekte in odškodnin tretjih
oseb za opravljanje dejavnosti v zavarovanem območju;
~ iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za
katere je z zakonom oziroma sprejetim finančnim načrtom
določeno, da se financirajo iz tega proračuna;
~ z dotacijami, darili in iz drugih virov.

2. postanejo last Republike Slovenije pravice intelektualne
lastnine KTC Lipica in celotno premično in nepremično premoženje na območju iz 2. člena tega zakona, ki je ob uveljavitvi tega zakona v:

Kobilarna Lipica pridobiva sredstva iz 3. alinee prejšnjega
odstavka na podlagi sprejetega letnega programa dela in
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danjemu direktorju in drugim vodilnim delavcem ter delavcem s posebnimi pooblastili.

- družbeni lasti, razen premoženja, ki ga upravlja in s katerim
razpolaga Casino Portorož;
- lasti občine Sežana;
- lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj lastnina.

S konstituiranjem sveta Kobilarne Lipica preneha mandat
članom samoupravnih organov KTC Lipica.

Uporabniki družbenega premoženja ter lastniki premoženja iz
2. točke prejšnjega odstavka prenesejo premoženje v last
Republike Slovenije in v upravljanje Kobilarni Lipica v dveh
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Hkrati predajo Kobilarni
Lipica tudi vso pripadajočo dokumentacijo o tem premoženju; če tega ne storijo v roku, poskrbi za prenose in pridobitev
dokumentacije Kobilarna Lipica, dotedanji lastniki oziroma
upravljalci pa ji morajo dati na razpolago vso dokumentacijo.

21. člen
Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vse priprave za spremembo registracije Kobilarne Lipica kot pravnega naslednika KTC Lipica pri
pristojnem sodišču, prevzame v upravljanje vse premoženje in
zagotovi vse potrebno za nemoteno in zakonito delovanje
Kobilarne Lipica.

Kobilarna Lipica predlaga za nepremičnine, ki jih pridobi v
upravljanje po prejšnjem odstavku, vpis v zemljiško knjigo v
dveh mesecih po pridobitvi dokumentacije.

Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica pripravi sanacijski program Kobilarne Lipica v 6 mesecih po imenovanju.

18. člen

22. člen

Vlada v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
pogoje za najem oziroma uporabo za obstoječe lastnike oziroma uporabnike premoženja na zavarovanem območju,
dejavnosti, za katere se sme to premoženje uoorabljati,
pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju.

Za kmetijska zemljišča in gozdove v lasti Republike Slovenije
na zavarovanem območju in v gospodarjenju Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) skleneta Sklad in Kobilarna Lipica ustrezno dolgoročno pogodbo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Če so Kobilarni Lipica za izvajanje njene dejavnosti potrebna
še druga zemljišča, s katerimi je nekdaj upravljala in razpolagala, se ji v skladu z zakonom dajo v uporabo s pogodbo tudi
ta zemljišča.

Kobilarna Lipica in najemniki oziroma lastniki prostorov na
zavarovanem območju sklenejo v štirih mesecih po določitvi
pogojev iz prejšnjega odstavka novo pogodbo, v kateri se
uredijo obseg in vrsta dejavnosti, za katere se smejo ti prostori uporabljati, pogoji za opravljanje teh dejavnosti, odškodnina za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju
ter pogoji in odškodnina za morebitno uporabo blagovne
znamke. K pogodbi je treba pridobiti soglasje Vlade.

Kobilarna Lipica uživa zemljišča iz prejšnjega odstavka brezplačno.

19. člen

23. člen

Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8. člena tega
zakona za obdobje od leta 1996 do 1999 predpiše Vlada v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Za zavarovano območje iz 2. člena tega zakona z dnem
uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju
občine Sežana (Primorske novice, Uradne objave, št. 13/92).

20. člen
Vlada imenuje vršilca dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica,
člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, in vršilca dolžnosti strokovnega vodje Kobilarne Lipica v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona. Z imenovanjem preneha mandat dote-

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

OBRAZLOŽITEV
tvijo v galeriji in parkovna plastika - forma viva - iz kraškega
kamna.

Z zakonom o Kobilarni Lipica se želi glede na izjemno kulturno vrednost Lipice kot kulturne in gospodarske celote s
kultivirano kraško krajino, čredo konj iipicanske pasme ter
stavbno in umetnostno dediščino celotno območje Kobilarne
Lipica razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena
(1. člen). Celotno območje Kobilarne Lipica bi bilo torej spomeniška celota pod posebnim varstvom.

Za spomeniško celoto in za vse njene dele bi bilo z razglasitvijo zagotovljeno varstvo po tem zakonu in po zakonu o
varstvu naravne in kulturne dediščine (9. člen).
V zakonu naj bi bilo natančno določeno zavarovano območje
Lipica, ki je v celoti v katastrski občini Bazovica. Poleg mej
tega območja, določenih z zakonom, bi bila sestavni del tega
zakona tudi karta - pregledni katastrski načrt v merilu 1 :
5.000. Za zaznambo zavarovanega območja v zemljiški knjigi
naj bi po uradni dolžnosti poskrbel upravni organ, pristojen
za geodetske zadeve (2. člen).

Znotraj te celote pa naj bi se posebej razglasile kot deli
kulturnega spomenika (3., 4., S. in 6. člen):
- oblikovane pašne in travniške površine z zaščitnimi ograjami, hrastovi gaji in drevoredi kot območje kultivirane kraške
krajine;
- čreda konj lipicancev, ki je avtohtona pasma in obsega 6
originalnih linij irebcev ter 16 od 18 klasičnih rodov kobil,
naraščaj do 4. leta starosti ter druga čreda lipicancev;
- grajeni deli spomeniške celote: graščinski kompleks z
Velbanco in cerkvijo, hlevski kompleksi s silosi in prostori za
dresuro ter hotel Klub;
- zbirka likovnih del Avgusta Černigoja z značilno postaviporočevalec, it. 50

Zavarovano območje je treba natančno določiti, saj na njem
velja poseben režim varstva, katerega kršitve po tem zakonu
pomenijo prekrške, lahko pa so posamezne kršitve tudi kazniva dejanja po kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
Razglasitev posameznih naravnih znamenitosti na širšem
območju Lipice bo opravljena po predpisih o varstvu naravne
dediščine in po sprejemu državnega progama urejanja nacionalnih parkov, kar pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.
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Zaradi zagotovitve varstva spomeniške celote in njenih posameznih delov se na tem območju ne bo smelo posegati v
prostor, razen v okviru prostorskega izvedbenega načrta, ki
ga bo sprejela Vlada (7. člen). Vsi posegi v prostor na zavarovanem območju morajo biti načrtovani tako, da bi bila čreda
lipicancev in drugi deli kulturnega spomenika čim manj
moteni. Prav tako se na tem območju ne bi smele prosto
opravljati druge dejavnosti, temveč bi morala s tem soglašati
Vlada, ki bi določila tudi celovite pogoje za opravljanje takih
dejavnosti.

razvoj. Celotna dejavnost Kobilarne Lipica bo predvidena v
aktu o preoblikovanju. Že iz uvoda k temu zakonu je razvidno,
da se je v Lipici najprej začela razvijati konjereja, da so
gostinske, trgovske in druge dejavnosti nastajale kasneje in
so zaokroževale ponudbo ter s tem omogočale boljše počutje
in primerno zadovoljevanje potreb obiskovalcev. Takšna
ponudba se želi s tem zakonom zagotoviti tudi v prihodnje,
poleg tega pa se s celovito ponudbo zagotavlja tudi samofinanciranje Kobilarne Lipica. Tega samofinanciranja v celoti
pa ni mogoče pričakovati v kratkem obdobju, saj je obisk v
Kobilarni Lipica od leta 1991 močno upadel, zato ni bilo
mogoče vzdrževati objektov in ponudbe na želeni ravni in
bodo za njihovo usposobitev potrebna večja investicijska
sredstva. Vse dejavnosti na zavarovanem območju naj bi
opravljal javni zavod, razen tistih, ki so že zdaj dane drugim
(galerija Kos - galerija s starinami, frizer, fitness, disko klub,
nočni bar, trgovina s športnimi rekviziti in igre na srečo),
oziroma tudi druge, če bi s tem soglašala Vlada. Nosilci teh
dejavnosti pa bi morali s Kobilarno Lipica, ki bi nastala s
preoblikovanjem sedanjega KTC Lipica, p. o., skleniti nove
pogodbe, kot je to predvideno v prehodnih določbah predloga tega zakona.

Dovoljenja za posege v prostor na zavarovanem območju bi
zato lahko dajal minister, pristojen za posege v prostor, po
predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, in po predhodnem mnenju občine
Sežana (7. člen).
Zaradi varstva kulturnega spomenika bi bilo treba vsaka štiri
teta izdelati program varstva in razvoja. Ta program bi sprejela Vlada. Posegi v kulturni spomenik bi se lahko izvajali le v
skladu s tem programom (8. člen).
S tem zakonom naj bi zagotovili tudi neokrnjeno obliko spomeniške celote in njenih delov (9. člen). Zato bi zakon določil,
da se za neokrnjeno obliko lipicanske črede štejejo najmanj
Po 4 plemenski žrebci od vsake originalne linije, to je najmanj
24 plemenskih žrebcev; najmanj po 3 plemenske kobile vsakega od klasičnih rodov, to je najmanj 40 plemenskih kobil,
naraščaj do 4. leta starosti, ter čreda v številu, ki bi ga za
vsako leto po predhodnem mnenju strokovnega sveta javnega
zavoda Kobilarna Lipica določil svet tega zavoda v soglasju z
Ministrom, pristojnim za kmetijstvo. Za neokrnjeno obliko
spomeniške celote kultivirane kraške krajine, najpomembnejših grajenih delov in likovnih del po tem zakonu bi veljalo tisto
avtentično stanje, ki bi po strokovno utemeljenem mnenju
Pristojnega upravnega organa (kultura, varstvo narave) omogočalo njeno pričevalno namembnost.

Kobilarna Lipica bi se financirala s prihodkom od prodaje
blaga in storitev v skladu s tem zakonom in statutom, iz
proračuna Republike Slovenije, z dotacijami, darili in iz drugih virov. Iz proračuna Republike Slovenije bi Kobilarna
Lipica pridobivala sredstva na podlagi sprejetega programa
varstva in razvoja, dela ter finančnega načrta. V teh programih
pa bi morala biti prikazana tudi sredstva iz drugih virov ter
predlagane razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki iz
preteklega obdobja.
v zakonu je predviden tudi najmanjši obseg dejavnosti Kobilarne Lipica, za katerega izvajanje bi Republika Slovenija
morala zagotoviti sredstva, če ta ne bi bila zagotovljena iz
drugih virov. Ta obseg je tisti minimum, ki bi zagotovil varstvo
spomeniške celote in vsakega od njenih delov.

V 9. členu so določene tudi vse prepovedi, ki veljajo na
zavarovanem območju Kobilarne Lipica. Te prepovedi pa bi
imele izjeme le toliko, kolikor bi bilo to določeno v prostorskem izvedbenem načrtu iz 7. člena predloga zakona in v
Programu varstva in razvoja iz 8. člena predloga zakona.

Če bi Kobilarna Lipica poslovala z izgubo, ki je ne bi bilo
mogoče pokriti iz drugih sredstev, bi o načinu in višini pokrivanja izgube odločala Vlada oziroma Državni zbor, vsak v
okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Zaradi dejavnosti, ki se opravljajo na zavarovanem območju
in ne spadajo pod dejavnosti varstva kulturnega spomenika,
bi lahko Vlada uvedla posebne takse oziroma druge dajatve.
Sredstva iz teh dajatev bi do 1/2 pripadala Republiki Sloveniji
za izvajanje programov varstva in razvoja na zavarovanem
območju, druga polovica sredstev pa občini Sežana. Do zavarovanega območja Kobilarne Lipica vodijo javne ceste v
občinski lasti, ki jih mora občina ustrezno vzdrževati, prav
tako je treba ustrezno vzdrževati tudi drugo okolico zavarovanega območja, zato bi se občini dodelil del sredstev teh
Posebnih dajatev.

Izvajanje zakona naj bi nadzirali pristojni inšpektorji (kmetijski inšpektor obdelovanje kmetijskih zemljišč in rejo ter vzrejo
konj, selekcijo, rodovništvo, preizkušanje lipicancev itd. ter
pregledovanje objektov glede na izpolnjevanje pogojev za
rejo živali; veterinarski inšpektor zdravje živali in higienskosanitarne pogoje v hlevih, zdravstvene ustreznosti krme in
vode ipd.; gozdarski inšpektor ravnanje z gozdom; okoljevarstveni inšpektor varstvo okolja, če ni za to s posebnimi predpisi pooblaščen drug inšpektor; inšpektor za varstvo kulturne
dediščine bi nadzoroval ravnanje s kulturnim spomenikom in
njegovimi deli, zlasti stavbno in umetnostno dediščino;
požarni inšpektor varstvo pred požari).

Celotno premično in nepremično premoženje na zavarovanem območju ter pravice intelektualne lastnine bi bilo last
Republike Slovenije, zato je v prehodnih in končnih določbah
(t 7. člen) predvideno, da vse premično in nepremično premoženje ter tudi pravice intelektualne lastnine na zavarovanem
območju v družbeni lastnini, razen na dan uveljavitve tega
zakona obstoječega premoženja Casinoja Portorož, v lasti
občine in v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj z uveljavitvijo tega zakona postanejo last Republike Slovenije.

V prehodnih določbah predloga zakona je predvidena ureditev preoblikovanje sedanjega KTC Lipica kot družbenega
podjetja v javni zavod, prenos vsega premoženja na zavarovanem območju od KTC Lipica, občine Sežana in Sklada RS za
razvoj v lastnino Republike Slovenije. Pri tem gre za olastninjenje že razglašenega kulturnega in naravnega spomenika
po odloku SO Sežana in za razširjeno razglasitev po tem
zakonu ter za poostren nadzor nad ravnanjem s tem premoženjem. Ta lastninska preobrazba pa ne bo vplivala na sklenjena
delovna razmerja, saj bo Kobilarna Lipica pravna naslednica
KTC Lipica, p. o., vsi delavci bodo ostali v delovnem razmerju,
vodilnim in delavcem s posebnimi pooblastili bo v skladu z
zakonom prenehala funkcija, ne pa tudi delovno razmerje.

To premoženje bi upravljal javni zavod Kobilarna Lipica, ki bi
nastal s preoblikovanjem sedanjega Konjerejsko turističnega
centra Lipica, p. o. Za organiziranje in delovanje tega javnega
zavoda veljajo določbe zakona o zavodih in predlaganega
zakona ter akta o preoblikovanju, ki ga sprejme Vlada. Ustanovitelj javnega zavoda bi bila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa bi izvrševala Vlada.

Dosedanji uporabniki oziroma lastniki bi morali po predlogu
tega zakona premoženje in pripadajoče listine izročiti Kobilarni Lipica v dveh mesecih, ta pa bi morala predlagati vpis v
zemljiško knjigo v nadaljnjih 2 mesecih po prejemu dokumentacije.

•Javni zavod bi opravljal dejavnosti, ki se opravljajo kot javna
služba
kot tudi določene dobičkonosne dejavnosti. Namen
'ega zakona je ohraniti celovitost Lipice kot gospodarske in
Kulturne celote, kajti le tako je možno zagotoviti njen obstoj in
21
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V 22. členu je predvidena obveznost za Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS in Kobilarno Lipica, da v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona skleneta ustrezno pogodbo v skladu z
zakonom za nadaljnjo obdelavo kmetijskih zemljišč in za dela
v gozdu. Sklad Kobilarni Lipica ne bo zaračunaval nadomestil
oziroma odškodnine za uporabo teh zemljišč.

V zakonu je za sedanje lastnike oziroma najemnike na zavarovanem območju predvidena sklenitev novih pogodb. To so:
- Casino Portorož, ki je etažni lastnik v hotelu Maestoso,
druge nujno potrebne prostore (parkirišča itd.) pa uporabljajo
tudi njegovi gostje;
- imetniki stanovanjske pravice;
- najemnik galerije Kos in najemniki prostorov za storitvene
dejavnosti (frizer, fitness ipd.);
- najemniki poročne dvorane.

Ker se s tem zakonom na novo določa območje kulturnega
spomenika Kobilarna Lipica in razglašajo deli kulturnega spomenika ter režimi zanje, z uveljavitvijo tega zakona preneha za
to območje veljati Odlok SO Sežana o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine
Sežana iz leta 1992 (23. člen).

Ti naj bi sklenili nove pogodbe, v katerih bi se medsebojne
pravice in obveznosti strank na novo uredile glede na novi
zakon.

Ta zakon je treba čimprej sprejeti, saj je treba čim prej
uveljaviti nov režim in s tem zagotoviti Kobilarni Lipica celovit
obstoj in razvoj. Zato se tudi predlaga hitri postopek sprejemanja zakona.

Predvideno je imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica in njegove najnujnejše naloge, da začne Kobilarna poslovati kot javni zavod.
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Predloga zakona o

DOPOLNITVI
DAVKU

NA

ZAKONA

0

DOLOČENE

POSEBNEM

PREJEMKE

EPA 1289 - hitri postopek

Jadranka šturm, poslanka LDS

V skladu s 1. odstavkom 201. člena gre za interes države
predvsem zato, ker je Slovenija pomorska država in je
ribištvo gospodarsko in kulturno pomembna panoga, torej
vredna zaščite s strani države. Pri izlovu cipljev pa gre
hkrati tudi za vezanost na sezono (december in januar).
Problematika ne bi prenesla dolgotrajnosti rednega postopka.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/
92) in 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) podpisana poslanka predlagam Državnemu zboru Republike
Slovenije
PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE

Hkrati Vam sporočam, da bom v skladu s 1. odstavkom
176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot predlagateljica sodelovala na sejah delovnih teles
in na seji Državnega zbora republike Slovenije.

in ga na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije pošiljam v obravnavo in sprejem po določilih hitrega postopka.

je potrebno sodelovanje večjega števila krajanov. Število
poklicnih ribičev je v obdobju po osamosvojitvi RS zaradi
zmanjšanega ribolovnega območja v trajnem upadanju in se
je ustalilo na številu 82.
\
Ker gre pri sezonskem izlovu cipljev za pomoč pri zajetju ribe
z mrežo »trato« tako, da krajani pomagajo tudi s svojimi
plovili pri vleki mreže k nabrežini, potapljači pa kontrolirajo
zaprtost in poškodovanje mreže pri privleki, ne bo prišlo do
vzpodbuditve sklepanja delovnih razmerij ter stimulacije delodajalcev in delojemalcev za uporabo možnosti, ki jih kot
redne zaposlitvene možnosti omogoča delovna zakonodaja.
Razlog je predvsem v tem, da ima navedeni sezonski ribolov
kratkotrajen, intenziven značaj in se večje potrebe po delavcih pojavijo le ob kratkem obdobju pri izlovu cipljev in drugih
rib, ki se pojavijo hkrati z njimi. Zaradi navedenega sezoskih
delavcev ni mogoče zaposliti z uporabo rednih zaposlitvenih
možnosti, ki jih omogoča delovna zakonodaja. Sprejem
zakona o posebnem davku na določene prejemke je tako
povzročil povečanje stroškov izlova in s tem postavil pod
vprašaj morske zasebne ribiče, ki so na robu preživetja zaradi
neučinkovitosti vlade pri razreševanju ribiške problematike.
Izlov cipljev predstavlja osnovo za preživetje zasebnih ribičev
tako danes, kot jo je v preteklosti v tem našem obalnem
območju. Zavedati se moramo tudi, da količina ulova ne
predstavlja konstante, ampak niha iz leta v leto in se ne da
predvideti.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list
"S, št. 72/93 ,22/94) je začel veljati 15. januarja 1994, njegove
spremembe pa aprila 1994. Z zakonom je s 25%-nim davkom,
pi je strošek delodajalca, dodatno obdavčeno vsako bruto
Vplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi
pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih In zakonu o
obligacijskih razmerjih.
Namen zakona o posebnem davku na določene prejemke je
»'I povečati obremenitve pogodbenega dela in s tem zmanjkati obseg tovrstnega dela, ki je bilo zaradi manjše obremenitve z dajatvami bolj konkurenčno od dala v rednem delovnem
r
azmerju. Zakon je bil torej sprejet kot podpora aktivni politiki
zaposlovanja
z namenom omejevanja pogodbenega dela tam,
k
ier je možna sklenitev delovnega razmerja.
^ zvezi z izvajanjem zakona se je pojavil problem dodatne
obdavčitve na področju morskega ribištva pri tradicionalnem
'*lovu
cipljev in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi v
r
'bolovnem rezervatu v zimski ribolovni sezoni.
Paradi
specifične narave navedenega sezonskega tradicionalne
9a izlova, ki ga že več kot tisočletje izvajajo ribiči v ribolovom rezervatu v portoroškem zalivu v sodelovanju s krajani
Pn
končen izlovu, se postavlja pod vprašaj izvedba izlova, ker

Zaradi navedenega predlagamo dopolnitev zakona, ki pomeni
oprostitev plačila posebnega davka od plačil pri tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib, ki se pojavljajo hkrati z njimi v
23
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okviru sezonskih del na področju morskega ribištva, ki jih
plačujejo zasebni ribiči, registrirani za dejavnosti z navedenega področja.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O POSEBNEM
DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE
1. člen

FINANČNE POSLEDICE

V zakonu o posebnem davku na določene prejemke (Ur. list
RS št. 72/93 in 22/94) se v 4. členu doda nov odstavek, ki se
glasi:

S sprejemom tega zakona se bo zmanjšala davčna obveznost
zasebnih poklicnih morskih ribičev, ki opravljajo ribiško
dejavnost in fizičnim osebam izplačujejo prejemke na podlagi
pogodbe o delu za pomoč pri ribolovu v okviru sezonskega
tradicionalnega izlova cipljev v portoroškem rezervatu.

»Davek se ne plačuje od izplačil pri sezonskem tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi, ki
jih fizičnim osebam izplačujejo zasebni morski ribiči, registrirani za opravljanje navedene dejavnosti.«

Glede na to, da je zakon o posebnem davku na določene
prejemke začel veljati 15. januarja 1994 in v letu 1994 in 1995
ni bilo v proračunu zbranih nobenih prihodkov iz naslova
posebnega davka na določene prejemke, ker se ni uporabljala
zakonsko predpisana mreža »trata«, ki se je stoletja uporabljala pri tradicionalnem izlovu cipljev, ne bo dopolnitev
zakona pomenila zmanjšanje prihodkov v proračun za leto
1996.

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.

OBRAZLOŽITEV
Namen zakona o posebnem davku na določene prejemke je
bil povečati obremenitev pogodbenega dela in s tem zmanjšati obseg tovrstnega dela, ki je bilo zaradi manjše obremenitve z dajatvami bolj konkurenčno od dela v rednem delovnem
razmerij. Zakon je bil torej sprejet kot podpora aktivni politiki
zaposlovanja z namenom omejevanja pogodbenega dela tam,
kjer je možna sklenitev delovnega razmerja.

Zaradi navedenega sezonskih delavcev ni mogoče zaposliti z
uporabo rednih zaposlitvenih možnostih, ki jih omogoča
delovna zakonodaja. Sprejem zakona o posebnem davku na
določene prejemke je povzročil povečanje stroškov tradicionalnega ulova in s tem rentabilnost panoge morskega ribištva, katerega osnova preživetja je tradicionalni izlov cipljev
in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi in se pojavi potreba
po sezonskem delu.

Posebni davek plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z zakonom določene prejemke.

S predloženim zakonom se bo zmanjšala davčna obremenitev
zasebnih morskih ribičev, ki zaposlujejo sezonske delavce pri
tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib in se pojavijo hkrati
z njimi v času izlova.

V zvezi z izvajanjem zakona se je pojavil problem dodatne
obdavčitve sezonskega dela na področju morskega ribištva.
Zaradi specifičnega zanačaja navedenih sezonskih del, pri
katerih gre predvsem za delo pri zaključnem izlovu cipljev in
drugih rib pri tradicionalnem izlivu, ne bo vzpodbudilo sklepanja delovnih razmerij in ne bo stimuliralo delodajalcev in
delojemalcev za uporabo možnosti, ki jih kot redne zaposlitvene možnosti omogoča delovna zakonodaja.

Z namenom, da bi predlagano oprostitev plačila davka davčni
zavezanci izrabili že v letu 1996, predlagamo sprejem zakona
o dopolnitvi zakona o posebnem, davku na določene prejemke po hitrem postopku.
BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE:

Navedena sezonska dela imajo predvsem kratkotrajen, intenziven značaj, saj se večja potreba po delavcih pojavi le v
kratkem obdobju ob končnem izlovu cipljev in drugih rib, ki
se pojavijo hkrati z njimi in so pogojene od vremenskih
razmer in časom zbiranja rib v jate, ki se jih zajame z mrežami,
med tem ko je ostali del spremljanja gibanja in zbiranja rib v
rezervatu delo poklicnih ribičev.
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4. člen
Davek se ne plačuje od izplačil za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih
ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi
na področju zaposlovanja.
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Predloga zakona o

DEDOVANJU

KMETIJSKIH

GOSPODARSTEV
- EPA 1295 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. novembra
1995 določila besedilo:

Sprejetje tega zakona je v posebnem intreresu države, saj
se bo z njegovo uveljavitvijo nadaljevalo 22 letno obdobje
varovanja zaščitenih kmetij pred drobljenjem v postopku
dedovanja in tudi v prometu med živimi ter s tem zagotovila socialna varnost prevzemniku kmetije in ustrezno
poplačilo drugih dedičev ob hkratni zagotovitvi ekonomičnega kmetovanja na srednje velikih kmetijskih gospodarstvih.

- PREDLOGA ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV,
ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije daje ta zakon v postopek sprejemanja Državnemu zboru Republike Slovenije šele zdaj
zato, ker je bilo predvideno, da se ta zakon sprejema hkrati
z zakonom o kmetijskih zemljiščih in še nekaterimi drugimi zakoni s področja kmetijstva, ki pa jih zaradi obilice
drugih nalog ni bilo mogoče pripraviti pravočasno, zato
kasni tudi ta zakon.

Sprejemanje predlaganega zakona po hitrem postopku je
potrebno, saj 9. 12. 1995 začne učinkovati odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-l-57/92-33, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/94, kar pomeni, da 9. 12.
1995 preneha veljati zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij.
Ustavno sodišče je s svojo odločbo s takojšnjim učinkom
kot neustavne razveljavilo določbe četrtega, petega in
šestega odstavka 3. člena ter 6., 7., 6. in 10. člena veljavnega zakona, ker pa se vsebina nekaterih od teh določb
vpleta tudi v nekatere druge določbe veljavnega zakona, je
Ustavno sodišče z odložnim rokom razveljavilo ves zakon
in zakonodajalcu naložilo, da ob pripravi novega zakona
določi tudi novo spodnjo in zgornjo mejo za določitev
kmečkega gospodarstva, ki uživa zaščito po tem zakonu.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlagani zakon je nadaljevanje dosedanje ureditve s
tem, da so iz njega črtane vse določbe, ki jih je razveljavilo
Ustavno sodišče in vse določbe, ki so s temi povezane,
hkrati pa so postavljene nove višine katastrskega dohodka
kot kriterija za določitev kmetijskega gospodarstva in
podrobneje določeni pogoji za prednostni red, po katerem
se izmed zakonitih dedičev izbere prevzemnik kmetije.

ureditvijo dedovanja srednjih kmetij v letu 1889 in nazadnje
leta 1903 s Koroškim deželnim zakonom o delitvi dediščine za
srednje velike kmetije) in po proučitvi ureditve v drugih evropskih državah in njihovih deželah, ki imajo bodisi posebne
zakone za dedovanje kmetijskih gospodarstev, ali pa imajo
nekatere posebne določbe glede preprečevanja drobljenja
kmetijskih gospodarstev in družinskih podjetij z dedovanjem
vključene kar v splošne zakone o dedovanju (Nemčija: zvezni
in deželni zakoni, v posameznih deželah še zakoni za posamezne dele dežele: Avstrija: zvezni zakon iz leta 1989, ki pa ne
velja za Koroška in Tirolsko, ki imata svoja zakona; Švica:
zvezni zakon, kantoni določajo le različne površine kot kriterij
za kmetijo; Grčija; Francija; Belgija; Luksemburg; Nizozem-

I. UVOD
I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Posebnosti pri dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev - kmetij ureja v Sloveniji poseben
zakon - Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev - kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73,
29/73-popr. in 1/86). Ta zakon je bil delan na podlagi dolgoletne tradicije posebne ureditve dedovanja srednjih kmetij na
ozemlju sedanje Slovenije (cesarski patent iz leta 1770 in
1795, kasneje v Občedržavljanskem zakoniku, nato s Dosebno
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ska; Italija; Španija; Portugalska; Velika Britanija: posebej
Anglija in Wales, posebej Škotska in posebej Severna Irska;
Irska; Danska; Norveška; Švedska; Finska).

naše agrarne strukture. Pomemben del tega je povečevanje
oziroma izboljšanje velikostne in lastninske strukture kmetij,
kar lahko dosežemo predvsem z učinkovitejšimi ekonomskimi
ukrepi, ki bodo na eni strani spodbujali interes kmetov za
nakup oziroma najem večjih površin, in na drugi strani spodbujali interes lastnikov zemljišč, ki so jim le-ta v breme, k
njihovi oddaji oziroma prodaji.

Ker veljavni zakon še ni usklajen z novo Ustavo Republike
Slovenije, ga je Ustavno sodišče Republike Slovenije v ustavnem sporu pod opravilno številko U-l-57/92-33 (Uradni list
RS, št. 76/94) razveljavilo, in sicer določbe četrtega, petega in
šestega odstavka 3. člena ter 6., 7., 8. in 10. člena naslednji
dan po objavi odločbe v Uradnem listu RS, to je z 10.12 1994,
druge določbe pa z odlogom, ki poteče 9.12.1995. Pri tem je
Ustavno sodišče v obrazložitvi posebej izpostavilo, da ni celoten zakon v neskladju z ustavo RS, temveč le nekatere njegove določbe, ki pa so vpletene v vrsto členov, in jih v izreku
odločbe ustavnega sodišča ni bilo mogoče zajeti tako, da bi
bil zakon še uporaben, ga je Ustavo sodišče razveljavilo v
celoti. Pri tem pa je v obrazložitvi posebej opozorilo, da bo
moral zakonodajalec v novem zakonu na novo določiti spodnjo in zgornjo mejo zaščitene kmetije.

K temu procesu pa lahko prispeva tudi zaščita prevzemnika
kmečkega gospodarstva, ki se v postopku dedovanja ne sme
deliti, in se mu tako jamči njegov obstoj ter z ustreznimi
spodbudami tudi razvoj. Taka zaščita pa je potrebna za srednje velike kmetije. Malih kmetij, ki ne jamčijo obstoja niti
enemu človeku, nima smisla varovati pred drobljenjem, prav
tako taka zaščita ni potrebna za »veleposestva«.
Po sedaj veljavnem zakonu je pod posebnim režimom ob
dedovanju po podatkih iz upravnih enot okoli 42.000 kmetij,
Med temi so tudi tiste, ki so bile ugotovljene na podlagi
kriterijev, ki so jih določile občine, torej na podlagi četrtega,
petega in šestega odstavka 3. člena zakona, ki pa jih je
Ustavno sodišče razveljavilo s takojšnjim učinkom. Sedaj
veljavna višina katastrskega dohodka kot kriterij za določitev
zaščitene kmetije je 117.000 tolarjev,

Zakon pa je treba spremeniti in ga sprejeti kot novo besedilo
tudi zaradi spremenjenih gospodarskih in socialnih razmer.
Pri oblikovanju rešitev pa so upoštevani tudi rezultati ankete
med pristojnimi delavci upravnih enot in med sodniki, ki
vodijo zapuščinske postopke.

Velikostna struktura kmetij v Sloveniji

Sprejeti cilji razvoja slovenskega kmetijstva in povezovanje z
razvitimi gospodarstvi sveta terjajo celovite in ustrezno naravnane ukrepe kmetijske politike tudi na področju izboljšanja
Velikost
ha

leto

do 1

1-3

3-5

Tabela 1: Kmetije v Sloveniji po razredih velikosti (v %) in
povprečna velikost kmetij

5-10

nad 10

Skupaj

Povpr.

Vsa
1981
zemljišča
1991

22.8

20.4

15.2

21.3

20.3

100.0

21.6

22.4

15.5

20.1

20.4

100.0

EPK~91

3~.~5

25.6

19.5

25.5

25.9

100.0

7.8

Kmetij.
1991
zeml j išča
EPK 91

31.6

29.0

16.2

17.2

6.0

100.0

13.3

36.8

20.5

21.8

8.6

100.0

3.3
T",
4.1

* EPK 91 je število kmetij iz
evropskih kriterijih
. .
....
.. ... e,
... ...
Podatki kažejo, da je razdrobljenost kmetij v Sloveniji
velika.
V obdobju med obema popisoma prebivalstva se je kljub
zmanjšanju števila kmetij zmanjšala tudi njihova povprečna
velikost (od 6,6 ha na 6,3 ha) za 5%. To tudi kaže, da se proces
drobljenja kmetij v tem obdobju ni zaustavil.
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največji obrati, porabijo 69 ur/ha, v Grčiji 486 in v Sloveniji
(ocena) 515 ur/ha Kmetij, ki so večje od povprečja EU, je v
Sloveniji 3% (EU 20%) in na takih kmetijah je le 11% kmetijske
zemlie (EU 75%1
\/e£ |<0t 30 ha ima v Sloveniji le nekaj kmetij, v EU pa take
kmetije razpolagajo z nekaj več kot 50% vse kmetijske zemlje.
Proces zmanjševanja števila kmetij (kar naj bi se odražalo v
povečevanju kmetij) je v Sloveniji neznaten. V obdobju med
obema popisoma prebivalstva (1981-1991) se je število kmetij zmanjšalo za 2%. v EU pa je letna stopnja 1,4%.
Stanje v strukturi slovenskih kmetij nazorno pojasnjuje tudi
analiza socio-ekonomskih tipov kmetij. Med vsemi kmetijami
(111.951) je bilo v letu 1991 21,3% čistih, 49,8% mešanih, 19,2
dopolnilnih in 9,7% ostarelih. Primerjava z letom 1981 kaže,
da v strukturi ne gre za bistvene spremembe. Se najbolj so
vidne razlike med številom in deležem mešanih in dopolnilnih
kmetij. Le-te so se zmanjšale v korist mešanih kmetij. Največ
kmetijskih zemljišč uporabljajo mešane kmetije (48,7%), sledijo
čiste popisa
(28,55%),
dopolnilnein(15,1%)
in ostarele
Po
podatkih
prebivalstva
izračunih
(prof. dr.(7,7%).
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Slovenija po velikosti kmetij močno zaostaja za drugimi razvitimi evropskimi državami. Kaj to pomeni v produktivnosti
dela, računano glede na število kmečkega prebivalstva in
velikost kmetij, kaže podatek, da v Veliki Britaniji, kjer so
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1991,

6.6

čič) lahko ugotovimo,
je okrog
64.000 kmetij,
katerih
je
zagotovljena
več kot 1 da
PDM
(polnovredna
delovnanamoč)
in da
je 0d teh tudi okrog 50.000 takšnih, ki imajo (z veliko verjetnostjo) tudi dediča (cca 60% vseh kmetij). Pretežni del teh
kmetij predstavljajo čiste in mešane kmetije. Znotraj teh dveh
socio-ekonomskih tipov kmetij je tudi realno iskati pretežno
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število kmetij, ki bodo tudi v bodoče nosilke razvoja kmetijstva. Merila za določitev zaščitenih kmetij bi naj bila naravnana tako, da bi pred delitvijo ustrezno varovali razvojno
najbolj vitalne in perspektivne kmetije.

solasti roditelja in otroka oziroma njegovega potompa. Prednost pri dedovanju ima tisti, ki je namen prevzema izkazal
tako, da se je za kmetovanje izšolal ali drugače usposobil, na
kmetiji živi in dela oziroma je živel jn delal oziroma vlaga ali je
vlagal vanjo. Ob enakih pogojih bi imel prednost preživeli
zakonec;
- zaščitena kmetija bi se lahko razdelila le, če ne bi bilo
ustreznega prevzemnika;
- drugi dediči bi praviloma dedovali le denarno vrednost
nujnega deleža, izjemoma pa bi lahko dedovali tudi posamezna zemljišča in gozdove ter druge sestavne dela kmetije,
ki za kmetijo niso pomembni. Rok za plačilo nujnega deleža bi
tudi v bodoče določilo sodišče. Ta ne sme biti daljši kot pet
let, izjemoma pa ne daljši kot 10 let;
- dedovanje bi se lahko tudi v bodoče ob določenih drugih
pogojih odložilo, če so med dediči tudi mladoletni otroci;
- če bi dedič odtujil zaščiteno kmetijo ali njen znatni del pred
potekom 10 let po dedovanju, bi moral tudi v bodoče drugim
dedičem na njihovo zahtevo ustrezno povečati njihov delež;
- lastnik zaščitene kmetije tudi v bodoče z oporoko ne bi
smel razdeliti take kmetije. Tudi z oporoko bi lahko kmetijo
dal le enemu dediču, le posamezne dele kmetije, ki za kmetijo
niso pomembni, bi lahko razdelil med druge dediče oziroma
jih poklonil z volilom;
- ker se s predlaganim zakonom določajo drugačni kriteriji
za določitev kmetije, bi morale upravne enote opraviti revizijo
doslej zaščitenih kmetij v petih letih po uveljavitvi zakona. Pri
tem bi imele prednost kmetije, ki so v postopkih dedovanja,
oziroma so predmet prometa med živimi;
- zakon naj bi začel veljati naslednji dan po objavi, nujno bi
bilo, da bi začel veljati 9. 12. 1995.

II. NAČELA IN CILJI
Zakon temelji na ustavnih načelih, da je treba način pridobivanja in uživanja lastnine urediti tako, da je zagotovljena njena
ekonomska, socialna in ekološka funkcija, ter da zakon ureja
način in pogoje dedovanja (67. člen ustave RS).
Socialna funkcija lastnine se pri dedovanju kmetij po tem
zakonu uresničuje tako, da se dediču - prevzemniku jamči
obstoj na kmetiji s tem, da se prepreči drobitev kmetije, s
sorazmernim razbremenjevanjem prevzemnika, ki druge
dediče izplača le z nujnim deležem in v primernem roku; po
drugi strani pa drugih dedičev ne »razdedini«, temveč jim
omogoči denarno izplačilo nujnega deleža, v posebnih primerih pa tudi v naravi.
Uresničevanje ekonomske funkcije lastnine se s tem zakonom
zagotavlja tako, da je preprečena drobitev srednje velike
kmetije, kar pomeni, da se ohrani kmetijsko-gozdarska
gospodarska celota, ki zagotavlja smotrno gospodarjenje in
konkurenčno sposobnost njenega lastnika na trgu s kmetijskimi proizvodi.
Uresničevanje ekološke funkcije lastnine se s tem zakonom
zagotavlja tako, da bo prevzemnik ostal na kmetiji, ki mu bo
omogočala opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost pa
tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji v obsegu, ki mu zagotavlja njegov obstoj, s tem pa bo zagotovljena podlaga za ekosocialni tip kmetijstva in tudi naseljenost območij z omejenimi
proizvodnimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zakon sicer ne nalaga posebnih obveznosti za proračun
države.

Ta zakon pa ureja le posebnosti pri dedovanju kmetijskih
gospodarstev, v vsem drugem se uporablja splošni zakon o
dedovanju.

Glede na to da bo treba v 5 letih preveriti, ali doslej razglašene
zaščitene kmetije (okoli 42.000) izpolnjujejo pogoje po tem
zakonu in vzpostaviti njihov register, pa je pričakovati za to
obdobje povečan obseg dela na upravnih enotah, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot pritožbenemu
organu, pa tudi na Vrhovnem sodišču - senatu za upravne
spore. V ta namen bo treba predvsem na upravnih enotah
zagotoviti ustrezne dodatne delavce, saj ni pričakovati, da bi
lahko v obstoječi zasedbi vodili vse redne postopke, zlasti
številne denacionalizacijske, pa še revizijo vseh zaščitenih
kmetij.

Cilji, ki se jih želi doseči, so:
1. omogočiti prevzemniku kmetije obstoj na tej kmetiji,
2. preprečiti drobljenje srednjih kmetij in tudi s tem zagotoviti
gospodarsko utemeljeno kmetovanje,
3. zagotoviti poseljenost prostora in obdelanost kmetijskih
zemljišč ter izvajanje potrebnih del v gozdu.
HI. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon naj bi

Zakon pomeni tudi delno povečan obseg dela za upravne
organe, pristojne za geodetske zadeve, saj bodo morali po
uradni dolžnosti javljati pristojni upravni enoti vse podatke o
zemljiščih v lasti enega lastnika oziroma zakonskega para
oziroma enega starša in otroka, ki bi lahko glede na katastrski
dohodek izpolnjevali pogoje za zaščiteno kmetijo.

- kot doslej urejal le posebnosti pri dedovanju kmetijskih
gospodarstev - zaščitenih kmetij, v drugem pa naj bi se tudi v
bodoče uporabljal splošni zakon o dedovanju;
- določil novo zgornjo in spodnjo mejo kot kriterij za zaščiteno kmetijo in to kot doslej na podlagi višine katastrskega
dohodka, ki ga dosegajo zemljišča, vključena v kmetijo; kmetija, ki ne bi dosegala spodnje meje, bi se lahko ob dedovanju
razdelila brez omejitev, kmetija, ki bi presegala zgornjo mejo,
pa bi se ob dedovanju lahko razdelila, vendar tako, da bi vsak
posamezen del izpolnjeval najmanj spodnjo mejo. V kmetijo
bi tudi odslej spadalo vse nepremično in premično premoženje, pravice in obveznosti ter druge s kmetijo povezane dejavnosti, enega lastnika, zakonskega para kot lastnikov, solastnikov ali skupnih lastnikov, in tudi solastnikov; en roditelj in
otrok oziroma njegov potomec;
- kot doslej določil, da kmetijo določi upravni organ za
kmetijstvo, z odločbo v upravnem postopku; zaznamba, da
gre za zaščiteno kmetijo, bi bila v zemljiški knjigi in v zemljiškem katastru, upravna enota pa bi o takih kmetijah vodila
poseben register;
- določil, da zaščiteno kmetijo kot doslej praviloma lahko
deduje le en dedič;
~ kot doslej dal prednost pri dedovanju tistemu dediču, ki je
zaščiteno kmetijo pripravljen prevzeti in jo obdelovati. Pri tem
9re za različno dedovanje glede na to, ali je kmetija v lasti
enega, ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para ali v

Nova je tudi obveznost za zemljiškoknjižna sodišča, za zaznamovanje zaščitene kmetije v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja posebnosti pri dedovanju kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu; zaščitenih kmetij). Ta zakon
preprečuje drobitev zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma
kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot, omogoča njihov
prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo, ter
ustvarja možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in ekološke funkcije zaščitenih kmetij.
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zakonom. Register vsebuje najmanj naslednje podatke: ime in
priimek lastnika, njegovo enotno matično številko, naslov,
podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih iz 2. člena tega
zakona, podatke o premoženju iz 3. člena tega zakona.

2. člen
i-Mt«
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Zaščitena kmetija po tem zakonu je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične
osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para ali v
solasti enega od roditeljev in otroka oziroma njegovega
' potomca ter dosega na kmetijskih zemljiščih in v gozdu v letu
1995 skupaj najmanj 200.000 tolarjev in največ 3,000.000
tolarjev katastrskega dohodka; če leži na območju z omejenimi proizvodnimi dejavniki za kmetijstvo, določenimi s predpisi o določitvi območij z omejenimi proizvodnimi dejavniki za
kmetijstvo v Republiki Sloveniji, pa najmanj 140.000 tolarjev
In največ 2,100.000 tolarjev; katastrskega
dohodka.
. ? 'i \ C i '
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V primeru valorizacije ali novega izračuna katastrskega
dohodka se zneski iz prvega odstavka tega člena valorizirajo z
enotnim povprečnim količnikom za valorizacijo katastrskega
dohodka, ugotovljenim v skladu s predpisi o ugotovitvi katastrskega dohodka.
4 :* •• i' * ' t
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Med zaščitene kmetije se štejejo tudi tiste, ki se pretežno ali
''"izključno ukvarjajo z vinogradništvom, sadjarstvom oziroma
zelenjadarstvom. Zaščitene kmetije pa niso tiste gospodarske
enote, ki se ukvarjajo izključno z gozdarstvom.

Predpis o podrobnejši vsebini registra zaščitenih kmetij in
načinu njegovega vodenja izda minister, pristojen za kmetijstvo, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti lahko upravna
enota v upravnem postopku preveri, če kmetija še izpolnjuje
pogoje iz 2. člena tega zakonu in o tem izda ustrezno
odločbo. Če kmetija pogojev ne izpolnjuje več, se izbriše iz
registra zaščitenih kmetij.
5. člen
Zaščiteno kmetijo deduje praviloma samo en dedič. Samo ob
pogojih, ki jih določa ta zakon, lahko deduje kmetijo več
dedičev.
6. člen
Splošni predpisi o dedovanju se uporabljajo tudi pri dedovanju kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma zaščitenih kmetij,
če ta zakon ne določa drugače.

Za zakonca se štejeta tudi moški in ženska, ki živita v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti in nista sklenila zakonske zveze,
vendar le v primeru, če ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska
zveza med njima neveljavna. Za otroka se šteje tudi posvojenec.

Kmetije, ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu, se v
zapuščinskem postopku lahko razdelijo s tem, da se kmetijo,
ki presega zgornjb mejo katastrskega dohodka iz 2. člena
tega zakona, lahko razdeli le tako, da vsak posamezen del
dosega najmanj spodnjo mejo katastrskega dohodka iz 2.
člena tega zakona.

3. člen
Zaščitena kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko
celoto in rabi za redno kmetijsko oziroma gozdarsko proizvodnjo ter z njima povezane dejavnosti.

II. DEDOVANJE NA PODLAGI ZAKONA
7. člen
Zaščiteno kmetijo v lasti samo enega lastnika se v primeru, da
je več sodedičev, deduje takole:

V zaščiteno kmetijo spadajo poleg kmetijskih zemljišč tudi
gozdovi, gospodarska in stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki so potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe
(funkcionalna zemljišča), kmetijske priprave, orodja in živina,
s kmetijo povezane služnosti in njim podobne pravice, pravice
na zemljiščih agrarnih skupnosti, pravice in dolžnosti v zvezi s
članstvom lastnika v kmetijski zadrugi, dejavnosti, ki jih lastnik izvaja na kmetijskem gospodarstvu, če ne predstavljajo
glavne dejavnosti in jih ni mogoče ločiti od kmetijske oziroma
kmetijsko-gozdarske celote ali pa bi bila njihova ločitev
ekonomsko nesprejemljiva, ter terjatve in dolgovi, nastali v
zvezi s prej navedenimi nepremičninami, premičninami, članstvom in dejavnostmi.

- deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to
sporazumno izberejo vsi dediči;
- če do sporazuma iz prejšnje alinee ne pride, imajo pri
dedovanju prednost zapustnikov zakonec in potomci, ki se
usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetijske ali
gozdarske dejavnosti. Če je takih več, imajo prednost tisti, ki
odraščajo ali so odraščali na kmetiji in so s svojim delom ali
zaslužkom prispevali k ohranitvi oziroma razvoju kmetije. Ob
enakih pogojih ima prednost pri dedovanju zaščitene kmetije
zapustnikov zakonec. Če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani zapustnikovega preživelega zakonca,
potem imajo ta in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred drugimi zapustnikovimi potomci;
- sodediči, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske ali
gozdarske dejavnosti ali pa se v času zapustnikove smrti za
takšen poklic usposabljajo najmanj že dve leti ali pa so preskrbljeni na kakšen drug način, se kot dediči zaščitene kmetije izločijo, če so v isti liniji sodediči, ki so se ali se usposabljajo za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali pa niso kako
drugače preskrbljeni;
- če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani
prejšnjega zapustnikovega zakonca, imajo potomci, ki jih ima
zapustnik s tem prejšnjim zakoncem, prednost pred drugimi
sodediči;
- če zapustnik nima niti zakonca niti potomcev in zaščitena
kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani očeta ali matere,
imajo prednost dediči s te določene strani.

4. člen
Zaščiteno kmetijo po 2. členu tega zakona določi po uradni
dolžnosti z odločbo v upravnem postopku upravna enota, na
območju katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo kmetijo.
Za določitev zaščitene kmetije se glede lastništva in obsega
zaščitene kmetije uporabljajo podatki iz zemljiške knjige,
glede višine katastrskega dohodka pa podatki iz zemljiškega
katastra.
Pristojni upravni organ za geodetske zadeve po uradni dolžnosti enkrat mesečno sporoči upravni enoti vse podatke oziroma spremembe v podatkih iz 2. člena tega zakona po
'lastnikih.
Pristojna sodišča, ki vodijo zemljiške knjige, so podatke iz 2.
člena in drugega odstavka tega člena dolžna predložiti
upravni enoti na njeno zahtevo.

Če po izločanju po kriterijih iz prvega odstavka tega člena
ostane še vedno več sodedičev, se dedič določi takole:
- sorodniki iz bližnjega kolena imajo prednost pred sorodniki
iz oddaljenejšega kolena;
- med sorodniki iz istega kolena ima prednost tisti, ki je
najbolje usposobljen za opravljanje poklica kmeta ali kaže, da
se bo za to najbolje usposobil; pri tem se po možnosti upoštevajo želje zapustnikovega preživelega zakonca.

Zaščitena kmetija se zaznamuje v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru po uradni dolžnosti na podlagi odločbe iz
prvega odstavka tega člena.
Upravna enota vodi register zaščitenih kmetij v skladu s tem
poročevalec, št. 50
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tene kmetije, se mora na zahtevo enega od sodedičev iz iste
linije v svoji pravici do prevzema zaščitene kmetije po 7. členu
tega zakona umakniti v korist svojih sodedičev. Vloga se vloži
skupaj z dedno izjavo ali v roku, ki ga določi zapuščinsko
sodišče in ki ne sme biti daljši od enega meseca. Zaščitena
kmetija pripada naslednjemu sodediču po 7. členu tega
zakona. Tudi za vse naslednje dediče velja enako, če so sami
ali skupaj s svojim zakoncem, enim od roditeljev ali otrokom
oziroma njegovim potomcem že lastniki, solastniki ali skupni
lastniki druge zaščitene kmetije.

8. člen
če je zaščitena kmetija v lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, je dedič kmetije preživeli zakonec.
če zakonca umreta hkrati, se dediča za celotno zaščiteno
kmetijo določi v skladu z določbami 7. člena tega zakona. Če
v tem primeru po enem od zakoncev obstojajo dediči, ki niso
tudi dediči drugega zakonca, se ti dediči pri dedovanju v takih
primerih obravnavajo tako, kot da so v enakem sorodstvenem
razmerju s tem drugim zakoncem. Če zaščitena kmetija v
celoti ali pretežno izhaja od enega izmed zakoncev, potem
imajo prednost njegovi sorodniki.

Če zapuščina vključuje več zaščitenih kmetij in za sodediče
nastopa več oseb iz iste linije, se le-4e za prevzem posamezne zaščitene kmetije po lastni izbiri odločijo v zaporedju,
v kakršnem bi se določile kot dedič kmetije po tem zakonu. Če
zapuščino vključuje več zaščitenih kmeti, kot je sodedičev v
isti liniji, potem sodediči prevzamejo zaščitene kmetije, ki
presegajo njihovo število, v enakem zaporedju. Pravica do
izbiri se uresničuje na podlagi izjave, ki se jo predloži zapuščinskemu sodišču. Ob neupoštevanju roka, ki ga za vložitev
izjave določi zapuščinsko sodišče, pravice izbire posameznega sodediča preneha; izbiro sprejme zapuščinsko sodišče
in pri tem upošteva vse okoliščine.

9. člen
če je bila zaščitena kmetija v solasti enega od roditeljev in
otroka oziroma njegovega potomca, je dedič zaščitene kmetije preživeli solastnik, če ima zakonito dedno pravico. Če
preživeli nima zakonite dedne pravice, se dediča prostega
dela določi v skladu s 7. členom tega zakona med zakonitimi
dediči umrlega solastnika.
če sta roditelj in otrok oziroma njegov potomec umrla istočasno, velja za dediča zaščitene kmetije otrok oziroma njegov
potomec. Na mesto otroka oziroma njegovega potomca vstopijo njegovi zakoniti dediči, med katerimi se dedič celotne
zaščitene kmetije določi v skladu s 7. členom tega zakona.

13. člen
Določbe 7. do 12. člena zakona se uporabljajo tudi, če poleg
zakonitega dedovanja nastopa tudi oporočno dedovanje. Če
je v takem primeru le en zakoniti dedič, postane le-ta dedič
zaščitene kmetije.

10. člen

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo, če zapustnik z
oporoko drugače uredi prevzem zaščitene kmetije.

če bi po splošnih predpisih o dedovanju dedovali zaščiteno
kmetijo tudi mladoletni otroci ali posvojenci zapustnika, se
lahko določitev dediča kmetijskega gospodarstva odloži,
dokler ne postanejo vsi otroci in posvojenci polnoletni. Odložitev določitve dediča kmetijskega gospodarstva lahko predlagajo zapustnikov zakonec, njegov otrok ali posvojenec ter
skrbstveni organ.

14. člen
Če ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje za dedovanje zaščitene
kmetije po 7. do 13. členu tega zakona, dedujejo zaščiteno
kmetijo vsi dediči v skladu s splošnimi predpisi o dedovanju.
V tem primeru se sme zaščitena kmetija razdeliti po fizičnih
delih.

Pri odločanju o odložitvi določitve dediča zaščitene kmetije
upošteva sodišče koristi mladoletnih in drugih dedičev, ki bi
dedovali po splošnih predpisih o dedovanju, dokler se po
polnoletnosti najmlajšega med njimi ne določi dediča zaščitene kmetije po določbah tega zakona. Ko se v takem primeru
določi dedič zaščitene kmetije, se določijo tudi dedni deleži
po prvem odstavku 15. člena tega zakona.

15. člen
Zakonec, zapustnikovi starši, zapustnikovi otroci in posvojenci ter njihovi potomci, ki ne dedujejo zaščitene kmetije,
dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju. Tem dedičem se ne glede na zapustnikovo
voljo všteje v nujni delež vse, kar se sicer vračuna v dedni
delež po splošnih predpisih o dedovanju, ki urejajo vračunanje daril in volil v dedni delež.

11. člen
Dediča, ki bi sicer imel prednost do dedovanja po 7. členu
tega zakona, se lahko izključi iz prevzema zaščitene kmetije,
če:
~ je zaradi psihične bolezni, duševne motnje ali telesne
okvare očitno nesposoben za trajno gospodarjenje z zaščiteno kmetijo;
- zaradi svoje očitne in trajne nagnjenosti k zapravljivosti,
alkoholizmu ali zlorabi mamil dopušča bojazen, da ne bo
dobro gospodaril z zaščiteno kmetijo;
- je že več kot dve leti brez sporočila o kraju svojega bivanja
odsoten v takšnih okoliščinah, ki izključujejo njegov povratek
v ustreznem roku. Odsotnost zaradi vojne ali vojnega ujetništva pri tem ne pride v poštev.

Nujni delež lahko sodišče na zahtevo dediča iz prejšnjega
odstavka poveča, če ta nima potrebnih sredstev za življenje..
Sodišče lahko nujni delež na zahtevo dediča, ki je dedoval
zaščiteno kmetijo, tudi zmanjša, če bi nujni deleži in obveznosti iz 17. in 18. člena tega zakona prekoračile vrednost vseh
nujnih deležev po prejšnjem odstavku ali pa bi bila znatno
ogrožena gospodarska zmožnost zaščitene kmetije. Pri odločanju o povečanju ali zmanjšanju nujnih deležev upošteva
sodišče vse okoliščine primera, zlasti premoženjske razmere
in pridobitno sposobnost dedičev ter gospodarsko zmožnost
zaščitene kmetije.

Zapuščinsko sodišče lahko uporabi kriterije iz prejšnjega
odstavka le, če je v isti liniji več sodedičev in vsaj eden od njih
ni izključen. Med neizključenimi dediči postane dedič zaščitene kmetije tisti, ki bi to postal, če ne bi obstojal izključeni
dedič.

16. člen
Nujni delež izplača dedič, ki je dedoval zaščiteno kmetijo. Rok
za izplačilo nujnega deleža določi sodišče glede na gospodarsko zmožnost zaščitene kmetije in socialne razmere dediča.
Ta rok lahko praviloma traja največ pet let; v izjemnih primerih lahko sodišče na zahtevo dediča, ki je dedoval zaščiteno
kmetijo, določi tudi daljši rok, in sicer največ do deset let.

Izključitev dediča po tem členu lahko predlagajo sodediči, ki
morajo v tem primeru dokazati izključitvene razloge.
12. člen

Nujni delež, ki ga določi sodišče, se do plačila vsako leto
valorizira po povprečni obrestni meri za posojila poslovnih
bank za dobo, ki je enaka oziroma najbližja' roku za izplačilo
nujnega deleža. Povprečna obrestna mera se izračuna iz

če je dedič v času pripada dediščine sam ali skupaj s svojim
zakoncem, enim od roditeljev ali otrokom oziroma njegovim
Potomcem že lastnik, solastnik ali skupni lastnik druge zašči29
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obrestnih mer najmanj treh poslovnih bank v Republiki Sloveniji.

nika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, in tudi ne
tistemu, ki ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči.

Izjemoma lahko iz upravičenih razlogov deduje dedič iz
prvega odstavka prejšnjega Člena tudi zemljišče ali druge
nepremičnine oziroma premičnine, če niso pomembne za
zaščiteno kmetijo, vendar le do višine nujnega deleža.

20. člen
Če dedič odtuji podedovano zaščiteno kmetijo ali njen znatni
del pred potekom desetih let potem, ko je zaščiteno kmetijo
prevzel, ter ne pridobi druge kmetije, kmetijskega zemljišča
ali gozda oziroma sredstev, ki jih je s tem pridobil, ne vloži v
zaščiteno kmetijo najpozneje v enem letu od odtujitve, mora
vse zakonite dediče na njihovo zahtevo izplačati oziroma jim
doplačati razliko tako, da niso prikrajšani glede dednih deležev, ki bi jih dobili po splošnih predpisih o dedovanju. Enake
obveznosti ima na zahtevo zakonitih sodedičev tudi dedič, ki
podedovano zaščiteno kmetijo ali njen znatni del odda v
zakup ali jo kako drugače preneha namensko uporabljati pred
potekom desetih let potem, ko je zaščiteno kmetijo prevzel,
razen če gre za zakup, ki se sklene zaradi posebnih razlogov
(na primer: odhod k vojakom).

17. člen
Če v primeru iz 10. člena tega zakona ne pride do odložitve
določitve dediča, mora dedič, ki je dedoval zaščiteno kmetijo,
zagotoviti mladoletnim dedičem, da se usposobijo za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti zaščitene
kmetije. Ti izdatki se vštejejo v nujni delež.
Izdatki iz prejšnjega odstavka se valorizirajo v skladu z rastjo
cen na drobno.
Dokler upravičenci iz prvega odstavka tega člena uveljavljajo
svojo pravico, ne morejo uveljavljati zahteve po izplačilu nujnega deleža. Po svojih močeh so dolžni pomagati pri običajnih opravilih na zaščiteni kmetiji, sicer lahko izgubijo preživninsko pravico.

V primeru prodaje ali zakupa zaščitene kmetije oziroma njenega dela imajo sodediči prednostno pravico.
21. člen

Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi pri
polnoletnih zapustnikovih potomcih, ki se zaradi težjih telesnih okvar ali duševnih motenj ne morejo sami preživljati, če je
to združljivo z gospodarsko zmogljivostjo zaščitene kmetije.
Pri presojanju zmožnosti za njihovo lastno preživljanje se
upošteva tudi že izplačani nujni delež.

Vrednost dela, ki se izloči iz zapuščine na zahtevo zapustnikovega zakonca, in ki ustreza njegovemu prispevku k povečanju
vrednosti zaščitene kmetije, ter vrednost dela, ki se izloči iz
zapuščine na zahtevo zapustnikovih potomcev, ki so živeli
skupaj z zapustnikom ter mu s svojim trudom, zaslužkom ali
kako drugače pomagali k pridobivanju, se ne dodeli v naravi,
razen če gre za stvari, ki niso pomembne za zaščiteno kmetijo. Če se izločeni deli ne vrnejo v naravi, mora dedič, ki je
dedoval zaščiteno kmetijo, izplačati njihovo vrednost v roku,
ki ga določi sodišče in ki ne sme biti daljši od dveh let, njihova
vrednost pa se vsako leto valorizira v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega zakona.

18. Člen
Preživeli zakonec, ki ni dedič zaščitene kmetije, ima pravico
zahtevati doživljenjsko preživljanje na kmetiji v obsegu, ki
ustreza krajevnim življenjskim razmeram. Preživeli zakonec te
pravice ne more uveljavljati, če se lahko preživlja s svojim
premoženjem. Iz upravičenih razlogov se lahko preužitek na
zahtevo njegovega imetnika zmanjša ali poveča ali v celoti
drugače oblikuje; utemeljeni razlogi obstajajo še posebej
takrat, ko dedič zaščitene kmetije zaradi poslabšanja svojih
gospodarskih razmer, za katere ni kriv sam, ne more več
nositi preužitka v enakem obsegu, ali ko preužitkar zaradi
povečanja svojih potreb, do katerega ne pride po njegovi
krivdi, ne more več izhajati s preužitkom, ali ko preužitkarju
njegovo bivanje na kmetiji zaradi stalnih sporov postane nevzdržno. O zahtevku odloča v nepravdnem postopku pristojno
sodišče, v čigar pristojnosti leži pretežen del zemljišč zaščitene kmetije.

Na zahtevo upravičencev iz prejšnjega odstavka ali dediča, ki
je dedoval zaščiteno kmetijo, lahko sodišče zaradi zdravstvenih, socialnih in drugih razlogov (npr. gospodarska zmožnost
kmetije in podobno) spremeni to pravico v pravico do dosmrtnega preživljanja na breme dediča, ki deduje zaščiteno kmetijo. Obseg pravic do dosmrtnega preživljanja se lahko spremeni zaradi okoliščin, ki so v zvezi s premoženjskim stanjem
dediča, ki je dedoval zaščiteno kmetijo, ali pa iz osebnih
razlogov upravičencev iz prejšnjega odstavka.

III. DEDOVANJE NA PODLAGI OPOROKE

Preživeli zakonec, ki je v času zapustnikove smrti živel na
zaščiteni kmetiji, ima pravico do užitka zaščitene kmetije,
dokler dedič zaščitene kmetije, če je le-ta potomec zapustnika ali preživelega zakonca, ne dopolni 25. leta starosti in
dokler je lastnik, solastnik ali skupni lastnik zaščitene kmetije.
Pogoj za uveljavljanje te pravice je, da preživeli zakonec
obdeluje zaščiteno kmetijo. V tem času ne more uveljavljati
pravice do preužitka. Če preživeli zakonec sklene novo zakonsko zvezo, ima pravico do užitka tudi novi zakonec, če ni
izključen lastnik druge zaščitene kmetije.

22. člen
Oporočitelj lahko z oporoko razpolaga s kmetijskimi zemljišči
in gozdovi ter drugim nepremičnim in premičnim premoženjem, ki niso v sestavi zaščitene kmetije, po splošnih predpisih o dedovanju.

Plačila, ki jih je dedič zaščitene kmetije dolžan izplačati kot
nujne deleže drugim sodedičem in zapadejo v plačilo v času,
ko užitkar uveljavlja svojo pravico do užitka kmetije, izplačuje
užitkar iz presežkov donosa zaščitene kmetije. Če ti presežki
ne zadoščajo, mora razliko pokrivati dedič zaščitene kmetije.

Zaščiteno kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti samo
enemu dediču. Izjemoma sme oporočitelj zapustiti zaščiteno
kmetijo več dedičem, če jo zapusti zakoncema ali enemu od
roditeljev in otroku oziroma njegovemu potomcu. Zaščitena
kmetija, ki jo z oporoko zapusti zakoncema ali enemu roditelju in otroku oziroma njegovemu potomcu, se ne sme deliti po
fizičnih delih.

Zapuščinsko sodišče mora v sklepu o dedovanju odrediti, da
se v zemljiško knjigo hkrati z lastninsko pravico dediča zaščitene kmetije vknjižijo tudi preživninske pravice po tem členu.

Če oporočitelj razpolaga z zaščiteno kmetijo v nasprotju z
določbami prejšnjih odstavkov, pride do dedovanja na podlagi zakona.

19. člen

23. člen

Dedne nevrednosti ni mogoče odpustiti dediču iz prvega
odstavka 15. člena tega zakona, ki je dedno nevreden zato,
ker se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljanja zapust-

Oporočitelj sme nakloniti volilo, katerega predmet je del zaščitene kmetije, če s tem znatno ne prizadene gospodarske
sposobnosti zaščitene kmetije.
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Denarna in druga volila, ki bi dediča zaščitene kmetije preveč
obremenjevala, sme sodišče na njegovo zahtevo zmanjšati.
Pri tem mora sodišče paziti na to, da dediči iz prvega odstavka
15. člena tega zakona niso prikrajšani glede svojega nujnega
deleža po tem zakonu.

pogoje iz 2. člena tega zakona, se vpišejo v register zaščitenih
kmetij.
27. člen
Zapuščinski postopki, ki so ob uveljavitvi tega zakona v teku
in še niso končani na prvi stopnji, se končajo po tem zakonu.

24. člen
Dediči iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, ki jih je
oporočitelj v oporoki prezrl ali jim je naklonil manj, kot bi
dobili, če bi prišlo do dedovanja na podlagi zakona, lahko
zahtevajo, da se jim dodeli nujni delež po tem zakonu.

Sodišča v zapuščinskih postopkih, katerih predmet je zaščitena kmetija, odločajo po tem zakonu tudi v primeru, če je
predmet dedovanja kmetija, ki je bila določena z odlokom
občinske skupščine ali z odločbo upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, po določbah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)
(Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 - popr. in 1/86).

25. člen
S pogodbami o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja
'n pogodbami o dosmrtnem preživljanju (darilnimi pogodbami za primer smrti) ni mogoče razpolagati z zaščiteno
kmetijo v nasprotju z določbami tega zakona.

Sodišče prekine zapuščinski postopek, katerega predmet je
kmetija iz prejšnjega odstavka, dokler o njenem statusu po
tem zakonu ni pravnomočno odločeno z odločbo pristojne
upravne enote.

•V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen

28. člen

Upravne enote morajo v petih letih od uveljavitve tega zakona
po uradni dolžnosti preveriti, ali kmetije, ki so bile določene z
odloki občinskih skupščin ali z odločbami upravnega organa,
pristojnega za kmetijstvo, po določbah zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73, 29/73 - popr. in 1/86),
Spolnjujejo pogoje iz 2. člena tega zakona in o tem v upravnem postopku izdati ustrezno odločbo. Pri tem se na zahtevo
strank ali pristojnega organa prednostno preverijo tiste kmetje, ki so predmet zapuščinskega postopka ali prometa med
živimi.

Omejitve prometa s pravnimi posli med živimi po tretjem
odstavku 21. člena in drugem odstavku 29. člena zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in
Uradni list RS, št. 9/90, 5/91) veljajo le za kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. Zato je treba pred
izdajo potrdila po 21. In 29. členu zakona o kmetijskih zemljiščih predhodno ugotoviti, če kmetija izpolnjuje pogoje po tem
zakonu.
29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Kmetije, za katere se ob preveritvi ugotovi, da izpolnjujejo

Novi zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev - zaščiten
'h kmetij ni bistveno spremenjen glede na še veljavni zakon
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev - kmetij. Spremenjen je le v delu, ki ga je
^stavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo s takojšnjim
Vinkom, hkrati pa je prilagojen tudi spremenjenim gospodarskim in socialnim razmeram.

Ljubljana. Bistveni problem te metode je v tem, da obstoječe
službe (kataster) ne bi bile sposobne po svoji siceršnji pristojnosti in odgovornosti beležiti sprememb in jih po uradni
dolžnosti sporočati upravnemu organu, ki bo pristojen za
izdajanje odločb o določitvi zaščitenih kmetij. Nove izračune
bi na podlagi podatkov katastra in zemljiške knjige moral
delati upravni organ. Ob problemu, kdaj in v katerem primeru
naj bi se to izvršilo, bi terjalo tudi bistveno kadrovsko okrepitev. Zato ocenjujemo, da je ta način težko izvedljiv in tudi
bistveno dražji.

Na novo so določeni predvsem kriteriji za zaščiteno kmetijo,
Posebnosti pri njenem dedovanju, če je v lasti enega lastnika,
ikonskega para ali enega roditelja otroka, nove so določbe
9>ede
obveznosti do zapustnikovega zakonca, ki ni prevzemn
ik zaščitene kmetije. Glede na te novosti, zlasti pa določitev
hovih kriterijev za zaščiteno kmetijo, je v prehodnih določbah
določeno, da se vse doslej razglašene »zaščitene« kmetije
Preverijo in se jim izdajo nove odločbe.

Predlagamo, da za določitev zaščitenih kmetij uporabimo kot
merilo katastrski dohodek. To je uradna evidenca, ki na dokaj
poenoten način izraža proizvodni potencial zemljišč v celotni
državi. Problema zastarelosti katastrskega dohodka seveda
ne kaže zanemariti, ni pa za ta namen odločilnega pomena. Ni
ključna absolutna vrednost, temveč so pomembna notranja
razmerja. Ta način določanja zaščitenih kmetij ima prednost
tudi v načinu izvedbe. Geodetska uprava bo na podlagi evidenc, ki jih je sicer dolžna voditi, lahko sporočala naslove
kmetij, ki jih je zaradi sprememb (promet z zemljišči) treba
preveriti in ustrezno ukrepati. Ta postopek bo cenejši in lažje
izvedljiv, vsebinsko pa je najmanj enakovreden metodi »reducirane" površine.

' V 1. členu je podana kratka vsebina zakona.
2 V 2 členu je določeno, kaj se šteje za zaščiteno kmetijo. Pri
tem je predlagatelj proučeval več možnih rešitev in je moral
razčistiti temeljno vprašanje, po kakšnih kriterijih določiti
"netijo
in te kriterije izraziti na povsem določljiv način brez
v
sakršnih subjektivnih ocen. Realne dohodkovne sposobnosti kmetij v Sloveniji še nismo sposobni ugotavljati (ne organi*acijsko in tudi ne metodološko). Preostaneta nam torej še
dve možnosti. Prvič, da določimo kot merilo velikost kmetije v
^ktarjih ali pa da uporabimo katastrski dohodek s tem, da
določimo določeno višino katastrskega dohodka, kot najnižjo
2 kot najvišjo vrednost, znotraj katerih so zaščitene kmetije.
Ce
bi določali zaščitene kmetije na podlagi obsega kmetijskih
*°mljišč in gozdov, bi morali poleg določitve koeficientov, s
Pomočjo katerih bi določali tako imenovane »reducirane«
Površine, razrešiti tudi problem različne kakovosti posamezen katastrskih kultur v različnih katastrskih okrajih. To bi se
'*hko
razrešilo s pomočjo uporabe koeficientov, ki so za celo
ar
žavo izračunani v odnosu do njive I. katastrskega razreda -

Minimalna višina KD naj bi znašala 200.000 tolarjev v nižinah
in 140.000 tolarjev na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji. Kaj pomeni KD
200.000 tolarjev v pogledu velikosti kmetije in zaposlenih
delovnih moči, smo analizirali na vzorcu 21 kmetij v Sloveniji,
kjer so zastopane vse značilne kmetijske panoge. Tolikšen KD
dosegajo kmetije s cca 7 ha skupne zemlje, upoštevajoč
povprečno kvaliteto kmetijskih zemljišč in gozda ter delež
kmetijskih zemljišč okrog 60%. To je nekoliko nad povprečno
velikostjo kmetije v letu 1991 (6,3 ha) oziroma nekoliko nižje
kot je za leto 1991 izračunana povprečna velikost kmetije (7,8
31
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ha) po evropskih kriterijih. Koliko Je (bi bilo) takSnih kmetij v
Sloveniji, smo poskušali ugotoviti na podlagi podatkov iz
zemljiškega katastra (Republiška geodetska uprava). Število
kmetij, ki dosega več kot 200.000 tolarjev KD, je v Sloveniji
14.547. Med 150.000 - 200.000 tolarjev je 9.857 kmetij. Če
upoštevamo, da zajemajo območja z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo 80% skupne zemlje (kmetijska zemljišča in gozd)
oziroma 75% kmetijske zemlje, ocenjujemo, da bi z upoštevanjem nižjega KD (140.000 tolarjev) na teh območjih bilo vključenih v zaščito še dodatnih 7.400 kmetij (75 %). Na tej podlagi
ocenjujemo, da bi zaščitili skupaj okrog 22.000 kmetij.

za geodetske zadeve. Predlagatelj zakona je sicer proučeval
možnost, da bi se določanje zaščitene kmetije v upravnem
postopku črtalo in bi se v postopku dedovanja moralo kot
predhodno vprašanje razčistiti ali se posamezna kmetija
deduje na podlagi splošnih predpisov ali tega zakona. Glede
na to, da bi to pomenilo še dodatno delo za zapuščinsko
sodišče, je predlagatelj obdržal način določanja zaščitenih
kmetij, kakršen je veljal doslej.
Nove pa so določbe, da pristojno sodišče zaznamuje kmetijsko gospodarstvo v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti, da ga
zaznamuje geodetski organ v zemljiškem katastru in da
upravna enota vodi register zaščitenih kmetij. Zaznamba v
zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in register zaščitenih
kmetij so pomembni tudi zaradi prometa med živimi. V veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih so za promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi iz sestava zaščitenih kmetij in za
promet celotnih zaščitenih kmetij predpisane določene omejitve. Te omejitve preprečujejo, da bi se zaščitena kmetija
razbila v prometu med živimi. Z zaznambo zaščitene kmetije v
zemljiški knjigi bodo ustrezno zavarovane tudi tretje osebe potencialni kupci zaščitenih kmetij.

To pomeni skoraj polovico manj, kot je število doslej zaščitenih kmetij (cca 42.000), 15.5 % vseh kmetij (popis prebivalstva
1991, 142.114) oziroma 18% kmetij določenih po evropskih
kriterijih (leta 1991 111.951 kmetij).
Nižja spodnja in zgornja vrednost KD za zaščito kmetij na
območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v
Republiki Sloveniji je potrebna zaradi dejstva, da bi izpadlo iz
zaščite preveč kmetij, ker je KD za ta območja praviloma
precej nižji, je pa njihova zaokroženost in sposobnost obstoja
nesporna. Gre namreč za območja, kjer prevladuje travniško-živinorejski tip kmetije, kar pomeni, da doseženi dohodek
bistveno bolj odstopa (je večji) od KD, kot v primeru poljedelskega tipa kmetije.

V tem členu je kot doslej tudi določeno, da lahko lastnik
zaščitene kmetije ali pa upravna enota po uradni dolžnosti
preveri, če kmetija še izpolnjuje pogoje, določene s tem
zakonom, in o tem izda ustrezno odločbo.

Nadaljnji pogoj, ki jih mora izpolnjevati zaščitena kmetija je,
da je v lasti fizične osebe, zakoncev ali enega od roditeljev ali
otroka. Kmetije, ki so v lasti več oseb ali v lasti oseb, ki jih ta
določba ne navaja, niso zaščitene kmetije v smislu tega
zakona. H kmetijam v lasti zakoncev ali enega od roditeljev
otroka spadajo tudi zemljišča, ki niso v solasti ali skupni lasti
navedenih oseb, vendar pa skupaj s kmetijo tvorijo gospodarsko celoto.

Zoper odločbo o razglasitvi oziroma izbrisu zaščitene kmetije
je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
zoper njegovo odločbo pa je možen upravni spor.
5. V tem členu je vsebovana ena od bistvenih določb tega
zakona, to je, da zaščiteno kmetijo praviloma deduje samo en
dedič. S tem se temu dediču zagotavlja bodoča eksistenca,
hkrati pa se zagotavlja tudi javna korist, to je, da se prepreči
nadaljnje drobljenje kmetij ter s tem omogoči gospodarno
kmetovanje.

Zaščitena kmetija se ne ocenjuje na podlagi trenutne oblike
gospodarjenja, temveč glede na objektivno primernost zemljišč za kmetijsko in gozdno dejavnost. Pri tem ni pomembno
ali je bil zapustnik kmet ali pa je bila kmetija dana v zakup. Na
določanje zaščitene kmetije tudi ne vpliva začasno uničenje
kmečkih gospodarskih poslopij, odprodaja živine, začasno
neopravljanje s kmetijstvom povezanih dejavnosti ipd.

Zakon sicer omogoča tudi, da se v primerih, ko nobeden od
dedičev ni pripravljen prevzeti kmetije ob dedovanju, takšna
kmetija lahko razdeli.
6. Ta določba odkazuje na uporabo splošnih predpisov o
dedovanju, kolikor ta zakon za zaščitene kmetije ne določa
drugače. Prav tako se splošni zakon o dedovanju uporablja za
dedovanje kmetij, ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu s
tem, da se kmetija, ki presega zgornjo mejo katastrskega
dohodka, lahko razdeli le tako, da vsak posamezen del
dosega najmanj spodnjo mejo katastrskega dohodka iz 2.
člena zakona.

3. V 3. členu je natančneje definirano kaj vse spada v zaščiteno kmetijo. Sem spadajo vsa zemljišča, ki tvorijo gospodarsko enoto, ne pa tudi za kmetijo nepomembni objekti oziroma
nezazidana stavbna zemljišča, pa tudi ne preveč oddaljena
kmetijska zemljišča ali gozdovi, ki zaradi oddaljenosti ne
tvorijo gospodarske enote.
H kmetijskemu gospodarstvu spadajo tudi vse pritikline,
gospodinjske potrebščine in vsi predmeti, ki se uporabljajo za
življenje na kmetiji. Gotovina in terjatve, ki spadajo h kmetiji
le, če so določene in nujno potrebne za tekoče vodenje
gospodarjenja na kmetiji; čiste kapitalske naložbe in denar,
privarčevan za zagotavljanje varnosti, praviloma ne spada
med pritikline.

7. V 7. členu je posebej predpisan način dedovanja kmetijskega gospodarstva, ki je bilo v lasti ene osebe. Če je dedič po
tej osebi le eden, deduje kmetijsko gospodarstvo ta dedič. Če
je dedičev več, pa veljajo za določitev posebna pravila. Pri tem
je treba posebej poudariti, da pridejo pri določitvi dediča
kmetijskega gospodarstva v upoštev le osebe, ki jim v posameznih primerih pripada tudi zakonita dedna pravica. Če se te
osebe sporazumejo, kdo bo dedič, ima to prednost pred
določanjem dediča s strani sodišča. Seveda lahko dedič
dedovanje odkloni in tako pride na vrsto naslednji od sodedičev, ki najbolj izpolnjuje predpisane pogoje. Če dedovanje
odklonijo vsi, se kmetija razdeli.

Sestavni del kmetije so tudi vse s kmetijskim in gozdarskim
posestvom povezane pravice uporabe, deležniške pravice in
članske pravice. Pri tem gre lahko seveda tudi za civilnopravne in obligacijske zakupne pravice, saj so te velikega
pomena za gospodarjenje kmetije in so z njo tesno povezane.

Izbirna pravila so stopenjsko oblikovana. Določbe drugega
odstavka pridejo v upoštev samo, če se dediča ne da določiti
na podlagi prvega odstavka.

Dejavnosti, ki se izvajajo na kmetiji poleg kmetijstva, spadajo
h kmetiji, če v primerjavi s kmetijsko dejavnostjo nimajo
določene vloge. Če torej te dejavnosti za kmetijo niso
pomembne, se premoženje, ki je namenjeno za opravljanje
teh dejavnosti, lahko deduje po splošnih predpisih.

2. alinea prvega odstavka zadeva zapustnikovega zakonca in
potomce. Pri tem je treba upoštevati, da se med potomce
enakopravno štejejo zakonski in nezakonski otroci ter posvojenci. Z usposabljanjem za opravljanje kmetijske in gozdarske
dejavnosti je mišljeno izobraževanje, ki posreduje znanja in
veščine, potrebne za vodenje takšne zaščitene kmetije. Pri
tem pa ni pomembno ali je sodedič izobrazbo pridobival na
kmetiji ali kje drugje npr. v šoli. O odraščanju na kmetiji lahko
govorimo takrat, ko sodedič živi na kmetiji od svojega rojstva.

4. V 4. členu je določeno, da zaščiteno kmetijo glede na
izpolnjevanje kriterijev iz 2. člena zakona določi upravna
enota z odločbo v upravnem postopku. Takšna rešitev je tudi
v veljavnem zakonu. Ker pa upravna enota nima podatkov o
višini katastrskega dohodka zemljišč v lasti ene osebe, zakonskega para oziroma enega roditelja in otroka, ji bo moral te
podatke enkrat mesečno dostavljati upravni organ, pristojen
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ali pa je na njej preživel vse svoje otroštvo ali del svoje
mladosti.

kriterije naj bi upoštevalo sodišče pri določitvi prevzemnika
kmetije.
• '

Zadnji stavek te alinee pa ureja primere, ko je kmetijo v celoti
ali pretežno pridobil (prinesel v zakon ali pridobil kasneje)
zapustnikov preživeli zakonec. V tem primeru imajo ta zakonec in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred
drugimi zapustnikovimi potomci. Gre sicer za redke primere,
vendar je treba tudi za te redke primere zagotoviti, da premoženje ne bi Slo iz veje, ki ga je ustvarila.

12. 12. člen določa izkijučitvene razloge za tiste dediče, ki so
ob smrti zapustnika že lastniki ali solastniki druge zaščitene
kmetije. S tem se preprečuje nepravičnost, da bi eden od
dedičev dobil več kmetij, drugi pa, ki so za delo na kmetiji •
usposobljeni ipd., pa ne bi prišli v poštev. Navedena izključitev pa ne pride v poštev, če ni drugega ustreznega dediča. V
tem primeru se tudi kmetija, ki je predmet zapuščine, dodeli
dediču, ki je že lastnik druge kmetije.

V 3. alinei je določeno, da se iz dedovanja v naravi izločijo tisti
dediči, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske in
gozdarske dejavnosti ali se za tak poklic usposabljajo ob
zapustnikovi smrti, ali če so preskrbljeni na kakšen, drug
način. Le to pa velja za primere, če so med sodediči takšni, ki
se ali so se usposobili za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali
pa niso kako drugače preskrbljeni.

Drugi odstavek pa je v zakonu vključen za razreševanje primerov, če zapuščina vključuje več zaščitenih kmetij in kot sodediči nastopajo več oseb iz iste linije. V takem primeru se
sodediči medsebojno dogovorijo o prevzemanju posamezne
kmetije. Če dogovor ni možen, odloči o tem sodišče po
kriterijih iz 7. člena tega zakona. Če je v zapuščino vključenih
več kmetij, kot je sodedičev v isti liniji, potem sodediči prevzemajo kmetije, ki presegajo njihovo število, v zaporedju glede
na kriterije iz 7. člena zakona.

V 4. in 5. alinei sta obravnavana primera, ko kmetijsko gospodarstvo v celoti ali pretežno izhaja s strani prejšnjega zapustnikovega zakonca oziroma v primeru, če zapustnik nima niti
zakonca niti potomca. Gre za primere vdovcev in vdov, ki so
se ponovno poročili in imajo tudi z novim zakoncem otroke. V
[em primeru je treba zagotoviti, da bodo imeli potomci, ki
izvirajo od zapustnika in njegovega prejšnjega zakonca, prednost pred drugimi. S tem se upošteva izbor kmetije po določeni strani in sorodstveno bližino sodedičev po tej strani.

13. V 13. členu so rešitve za redke primere, ko poleg zakonitega dedovanja, nastopa tudi oporočno dedovanje. Če je v
fem primeru le en dedič, postane ta prevzemnik kmetije. V
nasprotnem primeru se dediča določi po kriterijih iz 7. do 12.
člena zakona.
14. V 14. členu je prevzeta določba veljavnega zakona, ki
določa, da se zaščitena kmetija lahko v dedovanju razdeli
med sodediče, če ni dediča, ki bi bil pripravljen kmetijo
prevzeti kot celoto.

V nadaljevanju sta dodana še dva dodatna kriterija, in sicer
sorodstvena stopnja in pa prednost znotraj sorodnikov.
8- V 8. členu je predvidena rešitev za dedovanje zaščitene
kmetije, ki je v lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para.
Zaradi enotnosti kmetije je predvideno, da je prevzemnik
takšne kmetije preživeli zakonec. Če pa zakonca umreta
hkrati, se dedič določi glede na prejšnji člen. Če kmetija v tem
primeru v celoti ali pretežno izhaja od enega od zakoncev,
potem imajo prednost njegovi sorodniki. Če v primeru
hkratne smrti zakoncev - lastnikov kmetije - po enem od
zakoncev obstojajo dediči, ki niso tudi dediči drugega
zakonca, se ob dedovanju ti dediči izenačijo.

15. V 15. členu je prevzeta določba veljavnega zakona glede
izplačila dedičev, ki niso prevzemniki kmetije. Ti dedujejo
denarno vrednost-nujnega deleža. Nujni delež je 1/2 zakonitega deleža. V nujni delež se po tem zakonu upoštevajo tudi
stroški, darila in volila, ki se po splošnih predpisih o dedovanju sicer lahko vštevajo v dedni delež, tukaj pa je to obvezno.
V upravičenih primerih pa bo lahko sodišče tudi v bodoče
povečalo nujni delež, če bi bili dediči ogroženi, oziroma bi
zmanjšalo, če bi bila ogrožena kmetija.

9- V 9. členu so obravnavani primeri dedovanja kmetije, ki je v
solasti lasti enega od roditeljev in otroka oziroma njegovega
Potomca. V tem primeru je prevzemnik kmetije preživeli lastnik. če v takem primeru oba lastnika umreta hkrati, izhaja
zakon iz predpostavke, da je otrok oziroma njegov potomec
prevzel zaščiteno kmetijo in se zato dediča izbira med
otrokovimi oz. potomčevimi zakonitimi dediči v skladu s 7.
členom tega zakona.

16. V 16. členu je določeno, da nujni delež izplača prevzemnik. Tudi ta določba je enaka kot v veljavnem zakonu. Rok za
izplačilo nujnega deleža določi sodišče. Ta rok praviloma ne
sme trajati več kot 5 let, v izjemnih primerih pa je možen tudi
daljši rok, vendar ne več kot 10 let. Ker se nujni deleži
praviloma ne izplačajo takoj, je treba tudi določiti način valorizacije njihove vrednosti. Predlagano je, da se ti deleži valorizirajo po povprečni obrestni meri za posojila poslovnih bank
za dobo, ki je enaka oziroma roku za izplačilo nujnega deleža.
Gre za to, da nujni dediči pravzaprav kreditirajo prevzemnika.

tO. V 10. členu je tudi doslej predvidena rešitev za primere, ko
so med dediči tudi mladoletni otroci ali posvojenci zapustnika. V tem primeru se lahko dedovanje odloži do polnoletnosti najmlajšega od dedičev. Takšen primer zagotavlja mladoletnim otrokom ali posvojencem, da si bodo lahko z odložitvijo dedovanja pridobili usposobljenost in izpolnili druge
Pogoje, da se bo izbira o prevzemniku kmetije opravila med
njim. Takšno odložitev dedovanja je možna na podlagi preduga zapustnikovega zakonca, njegovih otrok ali posvojencev
ter skrbstvenega organa. Pri takšnem odlogu dedovanja upošteva sodišče korist mladoletnih in drugih dedičev. Ko se
dedovanje končno izvede, se določijo tudi nujni deleži za tiste
dediče, ki niso prevzeli kmetije.

V drugem odstavku tega člena pa je določena izjema, ko
lahko nujni dediči dedujejo zapuščino tudi v naravi, vendar le
v primerih, ko gre za premoženje, ki ni v sestavi zaščitene
kmetije ali za premoženje, ki za kmetijo ni pomembno. Tudi v
tem primeru je dediščina enaka le vrednosti nujnega deleža.
17. V 17. in 18. členu so določene obveznosti prevzemnika
kmetije do preživljanja mladoletnih in prizadetih zapustnikovih otrok in zapustnikovega zakonca, ki ni podedoval kmetije.
Tudi za te osebe mora prevzemnik poskrbeti, seveda primerno gospodarski zmožnosti kmetije in potrebam teh oseb.
Vse to pa gre na račun nujnega deleža teh oseb.

"■ V 11. členu so na novo določeni izključitveni razlogi za
dediča, ki bi sicer lahko bil prevzemnik kmetije, ker izpolnjuje
d^uge pogoje, vendar pa zaradi bolezni oziroma drugačne
nesposobnosti za gospodarjenje s kmetijo (okvare, alkoholizem, zapravljivost, zasvojenost z mamili, nepojasnjena odsot2°st)
ni pričakovati, da bi lahko dobro gospodaril s kmetijo.
p
ri tem ne gre zato, da bi moral sam fizično delati na kmetiji,
temveč bi zadoščalo že, da delo na kmetiji nadzoruje in vodi.
'prej so po teh izključitvenih kriterijih izključeni le tisti potencialni
prevzemniki, ki zaradi prej navedenih razlogov ne bi
m
ogli ustrezno voditi ali nadzorovati dela na kmetiji. Tudi te

18. V 19. členu je kot doslej določeno obvezno upoštevanje
dedne nevrednosti pri odločanju o nujnem deležu.
19. V20. členu je prevzeta določba veljavnega zakona, ki ureja
primere, če prevzemnik pred potekom 10 let od pravnomočnosti dedovanja odproda zaščiteno kmetijo ali njen znatni del.
V takem primeru mora izkupiček vložiti nazaj v kmetijo ali pa
na zahtevo sodedičev izplačati oziroma doplačati razliko do
dednih deležev, ki bi jih dobili po splošnih predpisih o dedo33
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vanju. Enake obveznosti do sodedičev ima tudi prevzemnik
kmetije, ki jo da v zakup pred iztekom 10 let od pravnomočnosti dedovanja. Če prevzemnik prodaja ali daje v zakup zaščiteno kmetijo oziroma njen del, imajo sodediči prednostno
pravico. S tem se želi zagotoviti sodedičem, ki so navezani na
kmetijo, da jo pridobijo v prometu oziroma z zakupom.

25. V 26. členu je določen 5-letni rok, v katerem morajo
upravne enote preveriti, ali doslej razglašene zaščitene kmetije še izpolnjujejo pogoje za določitev za zaščiteno kmetijo v
smislu tega zakona. Ta določba je potrebna, ker so se kriteriji
za določitev zaščitene kmetije spremenili glede na doslej
veljavne. Povečala se je namreč višina katastrskega dohodka
kot podlaga za določitev zaščitene kmetije, že z odločbo
Ustavnega sodišča pa so črtani dodatni kriteriji za zaščito
kmetije, ki so jih po prej veljavnem zakonu lahko določale
občinske skupščine. Ker je v teku dedovanje oziroma se bo
uvedlo dedovanje določenih kmetij pred iztekom 5-letnega
roka in ker lastniki kmetij želijo kmetije oziroma njihove dele
prodati, bo morala upravna enota prednostno preverjati
takšne kmetije.

20. V 21. členu so prevzete določbe veljavnega zakona in
urejajo izločanje premoženja iz zaščitene kmetije, če so ga s
svojim delom ali zaslužkom ustvarili sodediči, ki pa niso
prevzemniki. To pravico se lahko spremeni tudi v pravico
dosmrtnega preživljanja na breme prevzemnika zaščitene
kmetije.
21. V 22. členu je urejeno dedovanje zaščitene kmetije na
podlagi oporoke. Tudi oporočitelj ne sme prosto razpolagati s
svojim premoženjem, temveč lahko zaščiteno kmetijo z oporoko nameni le enemu dediču. Izjemoma sme zapustiti kmetijo več dedičem, če jo zapusti zakonskemu paru ali enemu
roditelju in otroku. V teh izjemnih primerih prevzemniki ne
smejo deliti kmetije po fizičnih delih.

26. Glede na to, da bo treba preveriti doslej razlaščene zaščitene kmetije, bodo morala sodišča v skladu s 27. členom
zakona prekiniti zapuščinske postopke in zaprositi upravno
enoto, da nemudoma odloči o tem, ali se kmetija šteje za
zaščiteno kmetijo po tem zakonu. Sodišča bodo odločala po
tem zakonu tudi v primerih, ko je dedovanje uvedeno pred
uveljavitvijo tega zakona, če o njem še niso odločila na prvi
stopnji.

Oporočitelj pa lahko prosto razpolaga s kmetijskimi zemljišči
in gozdovi ter drugim nepremičnim in premičnim premoženjem, ki niso v sestavi zaščitene kmetije ali zanjo niso pomembni.

27. Ker je v 21. in 29. členu zakona o kmetijskih zemljiščih
določeno, da se zemljiškoknjižni izpis spremembe lastništva
ne sme izvesti brez potrdila upravne enote, da so upoštevane
določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, to pa pomeni tudi, da
niso spremenile lastništva zaščitene kmetije oziroma njihovi
deli v nasprotju z 21. in 29. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih, je v 28. členu zakona o dedovanju kmetijskih
gospodarstev predvidena predhodna preveritev pogojev za
zaščitene kmetije.

22. V 23. členu je kot doslej določeno, da oporočitelj lahko
nakloni volilo iz zaščitene kmetije le, če s tem ne prizadene
bistveno gospodarske sposobnosti kmetije. Sodišče lahko na
zahtevo prevzemnika zmanjša denarna in druga volila, če bi
bila z njihovim izplačilom kmetija preveč obremenjena.
23. V 24. členu je prevzeta določba veljavnega zakona, po
kateri lahko zapustnikov zakonec, njegovi otroci in posvojenci ter zapustnikovi starši, ki jih je oporočitelj v oporoki
prezrl, zahtevajo, da se jim dodeli nujni delež.

28. Glede na to, da razveljavitev veljavnega zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
- kmetij začne učinkovati 9.12.1995, je nujno, da bi ta zakon
začel veljati 9.12.1995, zato je predvideno, da začne veljati
naslednji dan po objavi, torej bi moral biti objavljen 8. 12.
1995. S tem bi preprečili pravno praznino, ki bi nastala za
dedovanje zaščitenih kmetij in seveda preprečili drobljenje
zaščitenih kmetij ob dedovanju in v prometu med živimi.

24. V 25. členu je določba, ki naj bi preprečila drobitev
zaščitene kmetije z dednimi pogodbami. Tudi te pogodbe
morajo biti v primeru, če je njihov predmet zaščitena kmetija,
skladne s tem zakonom, sicer so nične.
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EPA 1292 - skrajšani postopek

Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona po določbah Poslovnika o hitrem postopku. Predlog zakona se namreč omejuje na spremembo zakona v
zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-104/92 z
dne 7. julija 1994, s čimer je izpolnjen pogoj, ki ga za
tovrstni postopek določa četrta alinea 204. a člena Poslovnika Državnega zbora.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora vam sporočamo, da bo pri obravnavi predloga
zakona na sejah delovnih teles in državnega zbora kot
predstavnik predlagatelja sodeloval Miloš Pavlica.
Miloš Pavlica, l.r.
Miran Potrč, l.r.
Danica Simšič, l.r.

Skupina poslancev DZ
Podpisani poslanci na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ter prvega odstavka 174.
Člena in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, St. 40/93 in 80/94) vlagamo
Predlog zakona o spremembi zakona o zavodih,
ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 3.
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagamo, da predlog zakona

stavnikov v sestavi organa upravljanja zavoda, to je sveta
zavoda, kot edini možni obliki. Ker zakon o zavodih ne določa
nobene druge oblike kolektivnega uresničevanja pravic delavcev do sodelovanja pri upravljanju zavoda, v kateri bi bili
udeleženi vsi zaposleni delavci zavoda je Ustavno sodišče
Republike Slovenije menilo, da zakon o zavodih ni v skladu z
Ustavo. Ustavno sodišče je tudi menilo, da izpodbijana ureditev v 29. členu zakona o zavodih ne pomeni samo določitve
načina in pogojev uresničevanja pravice do sodelovanja
delavcev pri upravljanju temveč poseg v pravico samo, saj jo
skupini delavcev zavoda sploh ne priznava. Tudi možnost, ki
jo daje 110. člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, da se do uveljavitve zakona o kolektivnem dogovarjanju
oziroma posebnega zakona pravica do sodelovanja delavcev
pri upravljanju v zavodih ureja s kolektivnimi pogodbami, po
mnenju Ustavnega sodišča ni zadostna, saj mora pravico
vseh delavcev zavoda do sodelovanja pri upravljanju urediti
zakon, saj ta pravica izhaja iz 75. člena Ustave in jo zato ne
moremo prepustiti dogovarjanju med strankami kolektivne
pogodbe. Po sedanji ureditvi v zakonu o zavodih način in
pogoji za sodelovanje delavcev pri upravljanju niso določeni
tako, da bi bilo zadoščeno načelom o enakosti pred zakonom
iz 14. člena Ustave Republike Slovenije.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ZAVODIH
UVOD
Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91), ki ga je sprejela
Skupščina
Republike Slovenije v marcu 1991 je med drugimi
v
Prašanji uredil tudi sestavo organov zavoda na način, ki delu
zaposlenih v zavodu ne omogoča, da bi postali člani sveta
zavoda. Po določbah 29. člena tega zakona svet zavoda, ki je
edini organ upravljanja v zavodu, sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in predstavniki delavcev, ki opravljajo dejav"ost, za katero Je zavod ustanovljen, iz tega je razvidno, da v
svetu
zavoda ne morejo sodelovati tisti zaposleni v zavodu, ki
ne
opravljajo
dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. Zato
80
ti zaposleni omejeni pri uresničevanju ustavne pravice do
sodelovanja pri upravljanju.
Državni zbor Republike Slovenije je v juliju 1993 sprejel zakon
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/
®3). ki v svojem prvem členu določa, da delavci zavoda uresničujejo pravico do sodelovanja pri upravljanju zavoda kot
Posamezniki po njegovih določbah, kolektivno pa v skladu s
Posebnim zakonom. Zakon o zavodih, ki je bil sprejet pred
navedenim zakonom, načina kolektivnega uresničevanja pravic delavcev zavodov do sodelovanja pri upravljanju ne ureja
Posebej, pač pa tako, da se izraža v udeležbi delavskih pred-

Zaradi vsega navedenega je Ustavno sodišče na svoji seji, dne
7. julija 1994 ugotovilo, da določbe 29. člena zakona o zavodih niso v skladu z Ustavo in naložilo Državnemu zboru, da v
roku enega leta odpravi ugotovljeno protiustavnost. Ker pristojno ministrstvo do preteka roka, ki ga je določilo Ustavno
sodišče ni predlagalo Državnemu zboru potrebnih sprememb
zakona o zavodih, ki bi omogočile uskladitev zakona z Ustavo
35
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Republike Slovenije, je potrebno sprejeti spremembe zakona
s katerimi se bodo določila 29. člena zakona o zavodih uskladila z Ustavo.

4.Besedilo 29. člena zakona o zavodih, ki se spreminja:

2. Cilji in načela zakona

Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja (v
nadalnjem besedilu: svet).

29. člen

Predlagana sprememba zakona ima za svoj cilj, da se določbe
29. člena zakona uskladijo s 14. in 75. členom Ustave Republike Slovenije in s tem izpolni odločbo Ustavnega sodišča
U-l-104/92 z dne 7. julij 1994. Ker potekajo mandati svetov
zavodov je potrebno čimprej spremeniti določbo, ki ne omogoča delu zaposlenih, da bi lahko uresničevali ustavno pravico do sodelovanja pri upravljanju. Temu cilju sledijo tudi
načela predlagane spremembe 29. člena zakona o zavodih,
saj bo omogočila enakopravno možnost uresničevanja pravic
do sodelovanja pri upravljanju zavoda vsem zaposlenim
delavcem, torej tudi tistim, ki v zavodu ne opravljajo dejavnosti za katero je zavod ustanovljen.

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod
ustanovljen, ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje
mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom
o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.
BESEDILO ČLENOV

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge posledice
sprejema zakona

1. člen
V zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) se v drugem
odstavku 29. člena besedilo »predstavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen,« nadomesti z
besedilom »predstavniki delavcev zavoda«.

Sprejem predlaganega zakona ne bo povzročil novih obremenitev za proračun Republike Slovenije.
Glede na iztekajoče mandate številnih svetov zavodov bi s
sprejetjem zakona omogočili normalne volitve v svete zavodov na katerih bi sodelovali vsi zaposleni v zavodih. S tem bi
uresničili odločbo Ustavnega sodišča in preprečili dodatne
stroške, ki bi nastali, če bi morali volitve v svete zavodov
ponavljati zaradi neustavne sestave svetov zavodov.

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

OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba zakona odpravlja pomanjkljivost 29.
člena zakona o zavodih zaradi katere je Ustavno sodišče
Republike Slovenije ugotovilo, da zakon ni v skladu z Ustavo.
Odločba Ustavnega sodišča št. U-l-104/92 je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 45-1/94. Z odločbo je Ustavno sodišče
naložilo Državnemu zboru, da ugotovljeno protiustavnost
odpravi v roku enega leta. Rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti je potekel konec julija 1995, prizadeti delavci zavodov pa še vedno ne morejo uveljavljati ustavne pravice do
sodelovanja pri upravljanju v enaki meri, kot to pravico uve-
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ljavljajo tisti delavci zavodov, ki opravljajo dejavnost za katero
je zavod ustanovljen. Ker potekajo mandati svetov zavodov je
pomembno, da se vsem delavcem zavodov zagotovi možnost uveljavljanja pravice do sodelovanja pri upravljanju zavodov v enaki meri.
S predlagano spremembo želimo predlagatelji zakona izpolniti odločbo Ustavnega sodišča in s tem zagotoviti enakopravnost delavcev zavodov pred zakonom v skladu s 14. členom
Ustave Republike Slovenije.
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Skupina poslancev DZ
Podpisani poslanci na podlagi 19. člena Zakona o poslanem (Uradni list RS, št. 48/92) ter prvega odstavka 174.
ciena in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) vlagamo
Predlog zakona o spremembi zakona o zdravstveni
dejavnosti,
ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 3.
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Sloveniie.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagamo, da predlog zakona
Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga

zakona po določbah Poslovnika o hitrem postopku. Predlog zakona se namreč omejuje na spremembo zakona v
zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U—I—104/92 z
dne 7. julija 1994, s čimer je izpolnjen pogoj, ki ga za
tovrstni postopek določa četrta alinea 204. a člena Poslovnika Državnega zbora.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora vam sporočamo, da bo pri obravnavi predloga
zakona na sejah delovnih teles in državnega zbora kot
predstavnik predlagatelja sodeloval Miloš Pavlica.
Miloš Pavlica, l.r.
Miran Potrč, l.r.
Danica Simšič, l.r.
njegovih določbah, kolektivno pa v skladu s posebnim zakonom. Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet pred
navedenim zakonom, načina kolektivnega uresničevanja pravic delavcev zdravstvenega zavoda do sodelovanja pri upravljanju ne ureja posebej, pač pa tako, da se izraža v udeležbi
delavskih predstavnikov v sestavi organa upravljanja zavoda,
to je v svetu zdravstvenega zavoda, kot edini možni obliki. Ker
zakon o zdravstveni dejavnosti ne določa nobene druge
oblike kolektivnega uresničevanja pravic delavcev zdravstvenih zavodov do sodelovanja pri upravljanju zavoda v kateri bi
bili udeleženi vsi zaposleni delavci zavoda je Ustavno
'sodišče menilo, da zakon o zdravstveni dejavnosti ni v skladu
z Ustavo. Ustavno sodišče je tudi menilo, da izpodbijana
ureditev v 28. členu zakona o zdravstveni dejavnosti ne
pomeni samo določitve načina in pogojev uresničevanja pravic do sodelovanja delavcev pri upravljanju, temveč poseg v
pravico samo, saj jo pomembni skupini delavcev zdravstvenega zavoda sploh ne priznava. Tudi možnost, ki jo daje 110.
člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, da se do
uveljavitev zakona o kolektivnem dogovarjanju oziroma
posebnega zakona pravica do sodelovanja delavcev pri
upravljanju zavoda ureja s kolektivno pogodbo, po mnenju
Ustavnega sodišča ni zadostna, saj mora pravico vseh delavcev do sodelovanja pri upravljanju, ki izhaja iz 75. člena
Ustave RS urediti zakon in ne more biti prepuščena dogovarjanju med strankami kolektivne pogodbe. Po sedanji ureditvi
v zakonu o zdravstveni dejavnosti način in pogoji za sodelovanje delavcev pri upravljanju niso določeni tako, da bi bilo
zadoščeno načelom o enakosti pred zakonom iz 14. člena
Ustave Republike Slovenije.

predlog zakona o spremembi zakona o zdravstveni DEJAVNOSTI
UVOD
1

0cena stanja In razlogi za sprejem zakona

Zakon
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), ki ga
|e
sprejela Skupščina Republike Slovenije v februarju 1992 je
'"ed
drugimi vprašanji uredil tudi sestavo sveta zdravstvene
9a zavoda na način, ki delu zaposlenih v zdravstvenih
zavodih ne omogoča, da bi postali člani sveta zavoda. V
Prvem odstavku 28. člena zakona je opredeljena naslednja
sestava
sveta zdravstvenega zavoda: predstavniki ustanovite:|ar' predstavniki zavarovancev oziroma drugih uporabnikov
® Predstavniki zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in
Nravstvenih
sodelavcev v zavodu. Taka določba zakona je
v
®rjetno sledila določbi v 29. členu zakona o zavodih, ki je
Predstavnike delavcev v svetu zavoda omejil na predstavnike
delavcev,
ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovJj®n- Iz take določbe zakona o zdravstveni dejavnosti je raz»idno, da v svetu zdravstvenega zavoda ne morejo sodelovati
"»ti zaposleni v zavodu, ki ne sodijo med zdravnike, druge
zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce v zavodu, s
čemer
so ti zaposleni omejeni pri uresničevanju ustavne pralc
e do sodelovanja pri upravljanju.
državni
zbor je v juliju 1993 sprejel zakon o sodelovanju
°e'avcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), ki v svojem
Prvem členu določa, da delavci zavoda uresničujejo pravico
°.sodelovanja pri upravljanju zavoda kot posamezniki po

Zaradi vsega navedenega je Ustavno sodišče na svoji seji 7.
julija 1994 ugotovilo, da določbe 28. člena zakona o zdravstveni dejavnosti niso v skladu z Ustavo in naložilo Držav37
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nemu zboru, da v roku enega leta odpravi ugotovljeno protiustavnost. Ker pristojno ministrstvo do poteka roka, ki ga je
določilo Ustavno sodišče ni predlagalo Državnemu zboru
ustreznih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi
omogočile uskladitev zakona z Ustavo Republike Slovenije je
potrebno sprejeti spremembe s katerimi se dobo določila 28.
člena zakona uskladila z Ustavo RS.

4. Besedilo 28. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se
spreminja:
28. člen
Zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki:
- ustanovitelja,
- zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v zavodu,
- zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.

2. Cilji in načela zakona
Predlagana sprememba zakona ima za svoj cilj, da se določbe
28. člena zakona o zdravstveni dejavnosti uskladijo z 14. in 75.
členom Ustave Republike Slovenije in tako izpolni odločba
Ustavnega sodišča št. U-l-104/92, z dne 7. julij 1994.
Ker bodo kmalu potekli mandati svetov zdravstvenih zavodov
je potrebno čimprej spremeniti določbo, ki ne omogoča delu
zaposlenih, da bi uresničevali ustavno pravico do sodelovanja
pri upravljanju zdravstvenih zavodov v celoti. Nesprejemljivo
in neustavno je, da zaposleni, ki niso zdravstveni delavci
ampak ekonomisti, pravniki in drugi strokovnjaki ne morejo
biti člani sveta zdravstvenega zavoda in s tem uresničiti
pasivno volilno pravico. Odpravi teh nepravilnosti v zakonu o
zdravstveni dejavnosti sledijo tudi načela predlagane spremembe 28. člena tega zakona, saj bo omogočila enaKopravno
možnost uresničevanja pravic do sodelovanja pri upravljanju
zdravstvenega zavoda vsem zaposlenim delavcem, torej tudi
tistim, ki v zdravstvenem zavodu ne opravljajo del s področja
zdravstvene dejavnosti.

Svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na
sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki občin oziroma
mesta, na katerih območju zavod opravlja dejavnost.

•

Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, če zdravstveni zavod opravlja zdravstvene storitve na njegov račun,
' i ■ I f.. i ' ? iul
Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu določi
ustanovitelj z aktom o ustanovitvi.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge posledice
sprejema zakona

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) se v
prvem odstavku 28. člena besedilo druge alinee »zdravnikov,
drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v
zavodu« nadomesti z besedilom »delavcev zavoda«.

Sprejem predlaganega zakona ne bo povzročil novih obremenitev za proračun republike Slovenije.
Ker se iztekajo mandati svetov zdravstvenih zavodov bi s s
sprejetjem zakona omogočili normalno izvedbo volitev v svete
zdravstvenih zavodov in uresničili odločbo Ustavnega sodišča
z dne 7. julija 1994.

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

OBRAZLOŽITEV
zdravstvene dejavnosti. Ker potekajo mandati svetov zdravstvenih zavodov je pomembno, da se vsem delavcem zdravstvenih zavodov zagotovi možnost uveljavljanja pravice do
sodelovanja pri upravljanju zdravstvenih zavodov v enaki
meri.

Predlagana sprememba zakona odpravlja pomanjkljivost 28.
člena zakona o zdravstveni dejavnosti zaradi katerega je
Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da zakon ni v
skladu z Ustavo. Odločba Ustavnega sodišča U-l-104/92 je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 45-1/94. Z odločbo je
Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru da ugotovljeno
protiustavnost odpravi v roku enega leta. Rok za odpravo
ugotovljene protiustavnosti je potekel konec julija 1995, prizadeti delavci zdravstvenih zavodov pa še vedno ne morejo
uveljaviti ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju
zdravstvenih zavodov v enaki meri kot to pravico uveljavljajo
tisti delavci zavodov, ki v njih opravljajo dela s področja

S predlagano spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti
želimo predlagatelji zakona izpolniti odločbo ustavnega
sodišča z dne 7. julija 1994 in s tem zagotoviti enakopravnost
delavcev zdravstvenih zavodov pred zakonom, v skladu s 14.
členom Ustave Republike Slovenije.

»
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

ZAKONA

0 VETERINARSKU
EPA 1294 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. 11. 1995
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VETERINARSTVU,
k> ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave
Republike Slovenije,
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Veterinarske uprave
Republike Slovenije,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano.

Skrajšani postopek predlagamo zato, ker gre za manj
zahtevno spremembo zakona o veterinarstvu, ki pa je
nujno potrebna zaradi pospešitve postopka lastninjenja
veterinarskih zavodov.

strukturiranje in privatizacijo. Pri enem od teh programov je
ugotovljeno, da ostane za javno prodajo le 8 mio tolarjev. Ker
se želi ta veterinarski zavod lastniniti po veterinarskih postajah, ki jih je 8 (to pomeni, da bo ob končanem lastninjenju
nastalo 8 družb z omejeno odgovornostjo), bi v vsaki od njih
bilo le 1 mio tolarjev kapitala, ki bi bil po veljavnem zakonu
odkupljen z javno prodajo na podlagi ocenjene vrednosti.

I- UVOD
1

- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE ZAKONA

Veljavni zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/
5) med drugim ureja tudi lastninjenje obstoječih veterinarjih zavodov, ki so do končanega postopka lastninjenja še
vedno delovne organizacije v družbeni lastnini. Prva faza
'astninjenja,
to je ugotovitev državne lastnine v teh zavodih in
n
ien prenos na Veterinarski zavod Slovenije, je v večini primerov končan. Obstoječi veterinarski zavodi morajo v 6 mesecih
P° prejemu soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
Prehrano k predlogu ugotovitve premoženja Republike Slovenko in deleža občin v preostalem družbenem kapitalu veterinarskega zavoda predložiti Agenciji RS za prestrukturiranje in
Privatizacijo programe lastninjenja za preostalo družbeno
'astnino.

9

Veljavna rešitev torej otežuje, podaljšuje in draži postopek
lastninjenja veterinarskih zavodov, zato se predlagajo spremembe četrtega in posledično petega odstavka 148. člena
veljavnega zakona o veterinarstvu, ki naj bi bistveno pripomogla k pospešitvi lastninjenja.
II. POGLAVITNE RE&ITVE
S predlaganim zakonom bi se spremenila četrti in peti odstavek 148. člena zakona o veterinarstvu tako, da bi se preostali
družbeni kapital, to je 40% družbenega kapitala, začasno
prenesel na Sklad Republike Slovenije za razvoj. Sklad bi te
delnice prodal, pri čemer bi imeli prednost zaposleni v veterinarskih zavodih. Te delnice bi se lahko kupile tudi s certifikati
iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Podrobnejše pogoje in način prodaje bi predpisala Vlada
Republike Slovenije. Sklad pa naj bi kupnino nakazal skladom
iz 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

0b
pripravi programov lastninjenja pa se je ugotovilo, da
lavna prodaja dela družbenega kapitala, ki bo ostal po notranji razdelitvi in notranjem odkupu, ni primerna rešitev, saj gre
*a zelo zamotan, dolgotrajen in drag postopek, ki se ga v
paksi ne da oziroma bi ga bilo neekonomično uresničevati
'9re za zelo malo družbenega kapitala in bi stroški njegove
J*®nitve ter izvedbe postopka javne prodaje v večini primerov
ojstveno presegli vrednost družbenega kapitala, ki bi se lastjj'nil na ta način). Doslej sta le dva veterinarska zavoda oddala
Pr
°gram lastninjenja Agenciji Republike Slovenije za pre-

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S predlaganim zakonom ne bodo nastale nobene finančne
39
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»(4) Preostanek družbenega kapitala veterinarskega zavoda
se začasno prenese na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Sklad Republike Slovenije za razvoj te delnice proda, pri
odkupu pa imajo prednost pri veterinarskem zavodu zaposleni delavci. Za odkup teh delnic se lahko uporabijo tudi
lastniški certifikati iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93).
Podrobnejše pogoje in način prodaje teh delnic predpiše
Vlada Republike Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega
zakona.

posledice za proračun RS ali za veterinarske zavode. Prav
tako ne bodo nastale nove naloge za državne organe, Agencijo ali veterinarske zavode, razen v delu, ko je treba pripraviti
poseben predpis o pogojih in načinih prodaje tistega dela
družbenega kapitala veterinarskih zavodov, ki bi po tem
zakonu prešel na Sklad RS za razvoj.
Predlagane spremembe pomenijo pospešitev postopka lastninjenja za veterinarske zavode.

(5) Sklad Republike Slovenije za razvoj razdeli kupnino iz
prejšnjega odstavka med sklade iz 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.«

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. člen

Četrti in peti odstavek 148. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) se spremenita tako, da se
glasita:

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

OBRAZLOŽITEV
(2) Veterinarski zavod razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojenim delavcem navadne delnice za največ 20% vrednosti družbenega kapitala v zameno za lastninske certifikate
oziroma ožjim družinskim članom zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih, kot preostanek delnic do vrednosti 20%
družbenega kapitala, če le-ta ni bil razdeljen. V primeru, da
našteti subjekti predložijo veterinarskemu zavodu lastniške
certifikate v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega
kapitala, se presežni del uporabi v notranjem odkupu.

S spremembo četrtega odstavka 148. člena zakona o veterinarstvu bi omogočili, da veterinarski zavodi čimprej končajo
postopek lastninjenja in začnejo delati kot zasebne veterinarske organizacije. Zato bi preostanek družbenega kapitala
veterinarskega zavoda, ki ostane po izločitvi dela, ki pripada
Republiki Sloveniji, ugotovitvi deleža občin, notranji razdelitvi
in notranjem odkupu, prenesli na Sklad RS za razvoj. Sklad bi
te delnice prodal, pri čemer bi imeli delavci veterinarskega
zavoda prednost. Za ta odkup pa bi se lahko uporabili tudi
lastniški certifikati iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Podrobnejše pogoje in način prodaje delnic
iz naslova tega dela kapitala, ki bi se začasno prenesel na
Sklad Republike Slovenije za razvoj, pa bi predpisala Vlada
RS.

(3) Pravico do notranjega odkupa v programu lastninskega
preoblikovanja za notranji odkup predvidenega družbenega
kapitala imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni
delavci veterinarskega zavoda oziroma veterinarske postaje,
in se za njegovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki urejajo
notranji odkup, razen prenosa na sklade po 22. členu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Ti prenosi na Sklad RS za razvoj se lahko na predlog veterinarskega zavoda in s soglasjem Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo izvršijo že po veljavni zakonodaji, kar
pomeni, da se na ta način lastninjenje veterinarskega zavoda
konča in se zavod preoblikuje v družbo, delnice Sklada za
razvoj pa bi delavci zavoda odkupili potem, ko bodo sprejete
spremembe veterinarskega zakona in izdan predvideni predpis Vlade RS.

(4) Preostanek družbenega kapitala se lastnini z javno prodajo delnic, pri čemer veterinarski zavod oziroma postaja
zagotovi predkupno pravico v korist zaposlenih, ki morajo
svojo odločitev o nakupu delnic v roku 60 dni od ponudbe
pisno sporočiti veterinarskemu zavodu.

Sprememba v petem odstavku je posledica spremembe v
četrtem odstavku.

(5) Zavod nakaže kupnino za družbeni kapital na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki jo mora razdeliti na sklade po 22.
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v ustreznih deležih.

BESEDILO VEUAVNEGA 148. ČLENA ZAKONA O VETERINARSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 82/94 IN 21/95)

(6) Če veterinarski zavod ne predloži programa lastninjenja v
šestih mesecih po pravnomočnosti določitve deleža javnega
veterinarskega zavoda oziroma občin, postane celoten družbeni kapital last Sklada Republike Slovenije za razvoj in se
preoblikuje po zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so
družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za
razvoj.

(1) Družbeni kapital, ki po izločitvi ostane v veterinarskem
zavodu, se ponudi v odkup delavcem, zaposlenim v veterinarskih zavodih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem z
možnostjo lastninjenja po veterinarskih zavodih ali po veterinarskih postajah.

poročevalec, št. 50
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DOPOLNITVAH

LOKALNIH VOLITVAH

- EPA 1296 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. 11. 1995
določila besedilo:

nih volitvah in do dokončne odločitve zadržalo njegovo
izvrševanje. Glede na to predlagamo, da se zakon sprejme
po skrajšanem postopku.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH,
Ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
04.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom it. U-l213/95 z dne 5/10-1995 sprejelo pobudo Krajevne skupnosti Sežana za oceno ustavnosti 109. člena zakona o lokal-

- mag. Boštjan KOVAĆIČ, minister,
- mag. Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave.

2

Uvod

zadržalo njegovo izvrševanje. Zato so nujne predlagane spremembe in dopolnitve zakona.

1

- Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona

2. Cilji in načela zakona

V skladu z 18. členom zakona o lokalnih volitvah je v statutih
občin opredeljena tudi členitev občin na krajevne, vaške in
Četrtne skupnosti. V 4. členu zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij je določeno, da obstoječe krajevne
skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov novih vaških, krajevnih
ali četrtnih skupnosti oziroma do uveljavitve občinskega starta, če v njem ne bo predvidena delitev občine na te skupnosti- Rok za prve volitve je določen v 120. členu zakona o
lokalnih volitvah - to je eno leto po uveljavitvi statuta. Kljub
temu roku pa so v mnogih občinah že začeli s postopkom za
volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Spremembe in dopolnitve zakona o lokalnih volitvah so
potrebne zaradi sistemske uskladitve predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo. S predlaganimi spremembami in
dopolnitvami zakona bo omogočeno pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti oblikovanje več volilnih
enot, kar naj bi zagotovilo ustrezno zastopanje prebivalcev
posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne
, skupnosti v njihovih svetih.
3. Finančne In druge posledice zakona
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo povzročile novih obveznosti za državni proračun in za občinske
proračune, omogočile pa bodo izvedbo volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki jo je ustavno sodišče s
svojim sklepom zadržalo.

p
o 109. členu zakona o lokalnih volitvah se za volitve članov
svetov teh skupnosti smiselno uporabljajo določbe zakona o
lokalnih volitvah, ki veljajo za volitve v občinski svet v občini
kot eni volilni enoti. Pri izvajanju tega člena se je pokazalo, da
Pomeni ta določba oviro za ustrezno zastopanje prebivalcev
Posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti
v njihovih svetih. Ob upoštevanju tega člena
n
amreč ni možno za volitve v svete teh skupnosti oblikovati
v
v®4 volilnih enot, pri večinskih volitvah pa ni mogoče oblikoati svetov z več kot sedmimi člani.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Ustavno
sodišče Republike Slovenije je s sklepom št.
u
-l-213/95 z dne 5.10.1995 (Uradni list RS, 61/95) sprejelo
Pobudo
Krajevne skupnosti Sežana za oceno ustavnosti 109.
c
'ena zakona o lokalnih volitvah in do dokončne odločitve

V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in
33/94) se prvi odstavek 109. člena nadomesti s štirimi novimi
odstavki, ki se glasijo:
41
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»Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski
svet.

občinski svet. Pri določanju volilnih enot se lahko odstopi od
načela, da se en član sveta voli na približno enako število
prebivalcev, če je to potrebno zaradi ustrezne zastopanosti
prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne ali
četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.«

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov
vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski
svet.

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
2. člen

Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta
krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se
dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča.
Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco
volilne pravice.

V 112. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pristojnosti volilnih komisij iz prejšnjega odstavka določi
občinski svet.«
3. člen

Število članov sveta krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter
volilne enote za prve volitve v svete teh skupnosti določi

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

OBRAZLOŽITEV
Veljavni 109. člen zakona o lokalnih volitvah ne omogoča
oblikovanja več volilnih enot za volitve v svete krajevnih,
vaških in četrtnih skuposti. Ta določba ne zagotavlja ustrezne
zastopanosti prebivalcev posameznih naselij oziroma delov
krajevne; vaške in četrtne skupnosti v njihovih svetih. Zato je
potrebno omogočiti razdelitev območij teh skupnosti na
volilne enote. Za volitve članov svetov krajevnih in vaških
skupnosti je potrebno določiti večinski sistem, ki najbolje
zagotavlja ustrezno zastopanost prebivalcev posameznih
naselij oziroma delov teh skupnosti v njihovih svetih. Za
volitve članov svetov četrtnih skupnosti kot delov mestnih
občin pa je potrebno omogočiti uporabo obeh volilnih sistemov - večinskega in proporcionalnega. Da bi bila zagotovi/ena ustrezna zastopanost prebivalcev posameznih naselij
oziroma delov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v njihovih svetih, je potrebno tudi določiti, da je pri določanju volilnih enot iz tega razloga dopustno odstopiti od načela, da se
en član občinskega sveta voli na približno enako število
prebivalcev (1. člen predloga zakona).

in volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti pri
volitvah v svete teh skupnosti je potrebno dopolniti tudi 112.
člen zakona in pooblastiti občinski svet, da določi pristojnosti
teh komisij (2. člen predloga zakona).
BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
109. člen
Za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za
volitve v občinski svet v občini kot eni volilni enoti.
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.
112. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti vodijo in
izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti.

Zaradi jasne opredelitve pristojnosti občinske volilne komisije

i
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- EPA 1297 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. 11. 1995
določila besedilo:

stvu z zakonom o lokalni samoupravi, zato predlagamo, da
se predlog zakona sprejme po skrajšanem postopku.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Anka OSTRMAN, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Jože VALENČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Silva RASPOR, višja svetovalka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.

Namen sprememb in dopolnitev zakona je uskladitev
zakonskih določb, ki zadevajo financiranje institucionalnega varstva odraslih, z določbami zakona o lokalni samoupravi. Po peti alinei 21. člena zakona o lokalni samoupravi sodi pospeševanje služb socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele med naloge občine in
sicer za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. Gre za
manj zahtevne uskladitve določb zakona o socialnem var-

družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter
zdravstveno varstvo (prvi odstavek 16. člena). Upravičenci in
drugi zavezanci (osebe, ki so jih dolžne preživljati) so dolžni
plačati vse navedene storitve, lahko pa so pod določenimi
pogoji delno ali v celoti oproščeni plačila stroškov za te
storitve (100. člen).

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94°dl. US), ki je začel veljati 29. novembra 1992. leta, je bistveno
spremenil dotedanji sistem organizacije, pa tudi pristojnosti
na področju socialnega varstva. Uvedel je mrežo javnih služb,
Ki jih zagotavljata država in občina ter določil sistem javnih
natečajev za podeljevanje koncesij izvajalcem nedržavnega
sektorja.
Triletno obdobje izvajanja zakona je pokazalo, da nekatere
tedanje rešitve pomenijo oviro za učinkovitejše delo in jih je
Potrebno spremeniti ali dopolniti.
61. člen zakona določa, da mora ustanovitelj socialnovarstve|iega zavoda zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje
in druge obveznosti, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. V dosedanji praksi se je pokazala potreba po tem, da se
določijo enotna merila za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja za posamezno vrsto zavodov, ki opravljajo javno
službo.

Po šesti alinei 98. člena zakona se institucionalno varstvo iz
16. člena financira iz državnega proračuna. S prehodno
določbo drugega odstavka 130. člena zakona, pa je določeno,
da se institucionalno varstvo odraslih financira iz proračuna
občine, dokler država ne prevzame državnih funkcij, ki jih v
skladu s 5. členom Ustavnega zakona za izvedbo Ustave
Republike Slovenije opravljajo organi občine. Na tej podlagi
so občine še naprej plačevale stroške storitev v zavodih za
odrasle, kadar so upravičenci deloma ali v celoti oproščeni
plačila teh stroškov.
Medtem je bil sprejet zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št.
72/93, 6/94 - odi. US, 45/94 - odi. US, 57/94 in 14/95), ki v 21.
členu opredeljuje lokalne zadeve v pristojnosti občine in v
peti alinei drugega odstavka določa, da občina pospešuje
službe za socialno ogrožene, invalide in ostarele.

institucionalno varstvo odraslih je po zakonu javna služba, ki
io zagotavlja država in obsega vse oblike pomoči v zavodu, v
drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne

Zakon o socialnem varstvu določa v 99. členu, da se iz
proračuna občine financirajo osebna pomoč, pomoč družini
na domu in pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina). Nedvomno pa je poleg teh oblik socialnega varstva lokalna
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zadeva v smislu prvega odstavka 140. člena Ustave, ki jo
občina lahko samostojno ureja in ki zadeva samo prebivalce
občine, tudi zagotavljanje plačila stroškov v domovih za starejše in v drugih zavodih za odrasle, kadar je upravičenec v
celoti ali delno oproščen plačila teh stroškov. Zato je
potrebno ta del institucionalnega varstva odraslih izločiti iz
državne pristojnosti in ga opredeliti kot lokalno zadevo v
pristojnosti občine.

Sredstva za plačilo oskrbnih stroškov v domovih za starejše in
drugih zavodih za odrasle se bodo zagotavljala na enak način
kot doslej.

Tako razmejitev lokalnih in državnih pristojnosti na področju
socialnega varstva poznajo tudi druge države, npr. Avstrija,
Nemčija, Danska, Finska.

V zakonu o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92 in 42/94odl. US) se 61. člen spremeni tako, da se glasi:

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Ustanovitelj socialno varstvenega zavoda mora zagotavljati
sredstva za investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti,
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi, po merilih, ki jih
določi minister, pristojen za socialno varstvo.

125 člen zakona določa, da je pristojni organ dolžan najpozneje v roku dveh let od uveljavitve zakona razpisati prvi javni
natečaj za podelitev koncesij za opravljanje vseh socialno
varstvenih storitev iz okvira javne službe.

2. člen

Te zakonske določbe ni bilo mogoče uresničiti, ker ni utemeljeno razpisovati koncesij za vse socialno varstvene storitve,
tudi za tiste, ki jih že opravljajo obstoječi javni zavodi. Zato se
predlaga sprememba te določbe v tem smislu, da se v določenem roku (do 30.6.1996) razpišejo koncesije samo za tiste
socialno varstvene storitve, ki se ne zagotavljajo v javnih
zavodih.

V 98. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
— institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen
stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
delno ali v celoti oproščen plačila.
3. člen

2. CIUI PREDLAGANIH SPREMEMB
V 99. členu se doda nova četrta alinea, ki se glasi:

S predlagano spremembo 61. člena zakona se opredeljujejo
kriteriji, po katerih se bodo razdeljevala sredstva za investicijsko vzdrževanje iz državnega proračuna, upoštevajoč raznolikost socialnih zavodov. Na ta način bo zagotovljena racionalnejša in učinkovitejša uporaba sredstev amortizacije za
tekoče in nemoteno investicijsko vzdrževanje zavodov.

- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
delno ali v celoti oproščen plačila.
4. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:

S predlaganimi spremembami 98., 99. in 130. člena zakona bo
zagotovljena celovita skrb za varstvo starih in odraslih invalidnih oseb v okolju, v katerem živijo, ter kakovostnejše reševanje te problematike.

Pristojni organ je dolžan najpozneje do 30.6.1996 razpisati
prvi javni natečaj za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvenih storitev, ki se ne zagotavljajo v okviru obstoječe javne službe.

Predlagana sprememba 125. člena bo omogočila zagotavljanje tistih storitev, ki niso zagotovljene v okviru obstoječe
javne službe.

5. člen
Drugi odstavek 130. člena se črta.

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

6. člen

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo imele novih
finančnih ali drugih posledic.

Ta zakon začne veljati 1.1.1996.

Socialno varstvene storitve izvajajo naslednji socialnovarstveni zavodi:
- centri za socialno delo,
- domovi za starejše,
- posebni socialni zavodi za odrasle,
- varstveno delovni centri,
- otroški domovi,
- socialno varstveni zavodi za usposabljanje otrok in mladoletnikov z zmerno. težjo in težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.

oskrbe plačuje sama ali pa s pomočjo preživninskih zavezancev. Oskrbovanci, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali
preživninskih zavezancev, pa zaprosijo pri pristojnem centru
za socialno delo za oprostitev plačila teh stroškov, deloma ali
v celoti. Ta sredstva dosedaj zagotavljajo občine. Gre za
približno 2,4 milijarde sit letno. Občine, ki teh stroškov ne
morejo v celoti zagotoviti iz lastnih virov, pridobijo potrebni
del sredstev iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave, po dogovorjenih merilih. Izvajanje teh plačil omogoča
občinam natančnejši pregled v zvezi z izvedbo naloge (k 2., 3in 5. členu).

Pod enakimi pogoji kot našteti zavodi, pa se lahko ustanovijo
še centri za neodvisno življenje invalidov, sprejemališča,
materinski domovi in bivalne skupnosti.

V letu 1995 sprejeti standardi in normativi za izvajanje socialno varstvenih storitev (Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev - Ur. I. RS, št. 52/95) so pokazali
da obstoječi javni zavodi zagotavljajo okrog 95 % mreže javne
službe, zato bo potrebno razpisati koncesije le za preostali del
(k 4. členu).
IV. ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO

Vsi navedeni zavodi imajo v poslovanju, na področju stroškov
In amortizacije pa tudi pri drugih elementih investicijskega
vzdrževanja, svoje posebnosti, zaradi česar je nujno določiti s
podzakonskim aktom enotna merila za financiranje investicijskega vzdrževanja. Glede na pristojnosti, ki jih določa zakon,
bi taka merila predpisal minister, pristojen za socialno varstvo
(k 1. členu).

61. člen
Ustanovitelj socialno varstvenega zavoda mora zagotavljati
sredstva za Investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti
določene z zakonom In aktom o ustanovitvi.

V domovih za starejše in v drugih zavodih za odrasle je v letu
1995 vključenih poprečno 12.400 občanov. Večina si stroške
poročevalec, št. 50
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99. člen
Iz proračuna občine se financirajo:'
- osebna pomoč;
- pomoč družini na domu;
- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega
odstavka 24. člena in tretjega odstavka 31. člena tega zakona.

98. člen
'* proračuna Republike Slovenije se financirajo:
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva iz 6. člena tega zakona;
- socialna preventiva;
- prva socialna pomoč;
- pomoč družini za dom;
- izvrševanje javnih pooblastil;
- institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona;
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja;
- denarni dodatek;
~ investicije v socialno varstvene zavode;
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako
leto določi državni zbor;
~ naloge zbornice iz 2., 3., 4., in 5. točke drugega odstavka 77.
člena tega zakona;
- prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje rejnic in rejnikov, ki z osebnim delom samostojno kot
edini ali glavni poklic opravljajo socialno varstvene storitve po
tem zakonu.
(
I ■.
•' t ■ •

125. člen
Pristojni organ je dolžan najpozneje v roku dveh let od uveljavitve tega zakona razpisati prvi javni natečaj za podelitev
koncesije za opravljanje vseh socialno varstvenih storitev iz
okvira javne službe.
•*
v " . t • « '"C ?')!!"' f C i ' '■ >•)•> r T
130. člen
Določba pete alinee 98. člena tega zakona se začne uporabljati 1. 1. 1993. Ne glede na določbo šeste alinee 98. člena tega
zakona se institucionalno varstvo odraslih iz prvega odstavka
16. člena tega zakona financira iz proračuna občine, dokler
država ne prevzame državnih funkcij, ki jih v skladu s 5.
členom Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije opravljajo organi občine.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVAH

ZAKONA

0

VOJNIH

VETERANIH
~ EPA 1298 - skrajšani postopek

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora predlagam skrajšani postopek sprejemanja zakona. Predlog
skrajšanega postopka utemeljujem z dejstvom, da se s
predlagano dopolnitvijo lahko pravočasno (Zakon o vojnih
veteranih začne veljati 1.1.1996) odpravi neenakopraven
in neenak položaj veteranov vojne za Slovenijo v primerjavi z ostalimi kategorijami vojnih veteranov, ki jih opredeljuje Zakon o vojnih veteranih.

Dr. Vladimir Topler, poslanec DZ
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št.48/
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS št.40/93 in 80/94)
vlagam
PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH
VETERANIH

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora Vam tudi sporočam, da bom kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles in Državnega zbora.

in
ga pošiljam v obravnavo in sprejem
na podlagi tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
zbora.

Dr. Vladimir Topler, I. r.

moralnih pravic udeleženk in udeležencev priprav in neposrednih aktivnosti v vojni za prvič samostojno in neodvisno
Republiko Slovenijo.

I- UVOD
1

- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Predlagatelj že sprejetega Zakona o vojnih veteranih je
povsem izpustil, kljub stalnim opozorilom v vseh fazah zakonodajnega postopka, kategorijo neposrednih izvajalcev (pripadnikov MSNZ) nalog Manevrske strukture narodne zaščite,
brez katerih dejavnosti si uspešnega oboroženega odpora
proti sicer močnejšemu agresorju (bivša JLA) ni mogoče
predstavljati. Točno je dejstvo, da je večina pripadnikov
MSNZ, ne pa vsi, sodelovala tudi v »10 dnevni« vojni, vendar s
povsem drugačnimi zadolžitvami kot v pripravljalnem
obdobju, zato teh dveh obdobij ni mogoče enostavno postaviti na skupni imenovalec časovnega obdobja od 26. 6. 1991
do 18. 7. 1991.

Zakon o vojnih veteranih (Ur. I. RS, št. 63/95) ureja status
Jjojnih veteranov za prebivalce sedanjega ozemlja Republike
Slovenije iz zelo različnih zgodovinskih obdobij, saj 2. člen
opredeljuje kot vojne veterane državljane SHS, kraljevine
Jugoslavije, SFRJ in nazadnje tudi samostojne in neodvisne
Republike Slovenije. Zakon podeljuje status veterana tudi
osebam, ki sicer aktivnosti, na podlagi katerih se jim priznava
veteranski status, niso izvajale na teritoriju sedanje Republike
Slovenije, niti ne neposredno za Republiko Slovenijo, niti v
neposrednih borbenih aktivnostih.
Zakon ureja status vojnega veterana in iz tega izhajajoče
Materialne in socialne pravice predvsem za populacijo udeležencev vojne pred 50. leti, na kar kaže tudi določba o starostni
omejitvi glede pravice do uveljavljanja sicer zagotovljenih
Materialnih in socialnih pravic, ki jih daje status vojnega
veterana.

Moralno je nedopustno, da so ostali brez priznanega statusa
prav tisti posamezniki, ki so v obdobju priprav delovali zoper
pravni sistem SFRJ ter tajno odtujevali, nabavljali, transportirali ter doma ali na skrivnih mestih hranili orožje, strelivo,
eksploziv in vojaška materialno tehnična sredstva, izvajali
obveščevalne in protiobveščevalne naloge v izredno nevarnih
situacijah, hranili evidenco o vojaških obveznikih ter izvajali
potrebne organizacijsko varnostne priprave za delovanje
organov oblasti Republike Slovenije v vojni.

Nasprotno pa zakon za udeleženke in udeležence priprav ter
^posrednih aktivnosti pri obrambi Republike Slovenije v
'stih 1990 jn 1991 uporablja zelo toge kriterije v primerjavi z
v
n®terani sedaj že zgodovinskih obdobij ter kljub neizpodbitjfn dejstvom dodeljuje status veterana samo za obdobje
oboroženih spopadov z bivšo JLA. Ta togost, ki jo je predlaga[®'j zakona, Vlada Republike Slovenije, opravičeval s finančn
'mi razlogi, ne more iti na škodo materialnih, predvsem pa

Povečanemu tveganju so bili izpostavljeni tudi tisti, ki so
organizirali in izvajali usposabljanje ter formiranje oboroženih enot, predhodnic Slovenske vojske, ki so se junija 1991
tudi dejansko uspešno postavile po robu bivši JLA. Dogodki v
Pekrah, zavzetje štaba TO na Prežihovi v Ljubljani in drugi
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dogodki so povsem nazorno izpričevali dejanske namere vodstva bivše SFRJ in JLA. Vse te aktivnosti so se dogajale v
strogi tajnosti, tako da tudi partner oziroma družinski člani
zaradi varnostnih razlogov niso smeli vedeti, kaj dejansko
počne pripadnik MSNZ.

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona
S predlagano dopolnitvijo se lahko predvsem pravočasno
(Zakon o vojnih veteranih prične veljati 1.1.1996, sočasno z
uveljavitvijo celotnega paketa »vojnih zakonov«) odpravi
neenakopraven in neenak položaj veteranov vojne za Slovenijo v primerjavi z ostalimi kategorijami vojnih veteranov, ki
jih opredeljuje Zakon o vojnih veteranih.

Posameznice in posamezniki, ki so izvajali naloge Manevrske
strukture narodne zščite, so bili izpostavljeni nevarnosti pred
zajetjem in represalijam bivše JLA, enako njihove družine,
neprestano so bili pod psihičnim stresom, večina pa je svoje
tajne naloge glede na ocenjeno stopnjo nevarnosti opravljala
oboroženo. Kontra obveščevalna služba JLA je na vsak način
skušala odkriti akterje teh priprav in je že imela pripravljene
povračilne ukrepe, vendar se to ni zgodilo zaradi odlične
medsebojne koordinacije ter vsestranske podpore vseh prebivalcev Republike Slovenije.

Predlagane rešitve zožujejo krog upravičencev glede pridobitve statusa vojnega veterana v obdobju od 17.5.1990 do
26.10.1991 na tiste, ki so dejansko izvajali opredeljene sktivnosti ob povečanem tveganju za svoje zdravje in življenje,
predvsem pa pomenijo moralno priznanje posameznikom, ki
so se ob pravem času odločili ter zavestno sprejeli tveganje.
Predlagana rešitev po vsej verjetnosti izključuje že izraženi
dvom glede ustavnosti nekaterih določb Zakona o vojnih
veteranih ter preprečuje morebitna nadaljnja nepotrebna trenja tako med samimi veteranskimi organizacijami, kot tudi
nepotrebno odpiranje tovrstne problematike v domači in
mednarodni javnosti.
%
3. Finančne in druge posledice

S prezrtjem oziroma izločitvijo tako izvajalcev nalog Manevrske strukture narodne zaščite kot tudi tistih, ki so po 18. 7.
1991 pa do 26. 10. 1991 v stalni bojni pripravljenosti nadzirali
premike in umik sovražne vojske, je lahko storjena težko
popravljiva moralna škoda predvsem tistim državljankam in
državljanom Republike Slovenije, ki so s svojo nesebičnostjo,
pogumom in domoljubjem postavili na kocko vse ter nudili
podporo in zahtevano pomoč formalnim oboroženim enotam
Republike Slovenije.

Predlagana rešitev bo zagotavljala v letu 1996 socialne in
materialne pravice za skupno okoli 3.000 oseb iz zadnje vojne,
ki bi lahko uveljavili status vojnega veterana upoštevajoč 5.
člen Zakona o vojnih veteranih - starostni pogoj 50. let
življenske starosti. Od navedene številke bo 2.800 oseb uveljavljalo svoja upravičenja že na podlagi sedanje zakonske
ureditve (26. 6. - 18. 7.1991), za okoli 200 pa bi se ta številka
povečala.

Sedanja pomanjkljiva zakonska rešitev glede statusa veteranov vojne za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo se
lahko odrazi v zmanjšanju bojne in domoljubne morale sedanjih pripadnikov Slovenske vojske in Policije, kot tudi pripravljenosti prebivalcev Republike Slovenije glede nuđenja
zaledne pomoči v primeru potrebe. Na področju obrambe
domovine ne more nobena zakonska prisila nadomestiti zavesti posameznika, da bo v dobro vseh pripravljen tvegati ter se
tudi žrtvovati, če bo potrebno. To stanje pa je mogoče doseči
le, če država zagotavlja minimalni veteranski status.

Predlagana sprememba bo na novo v daljšem časovnem
obdobju zagotovila materialne in socialne pravice ob izpolnitvi 50. leta življenske starosti manj kot 800 pripadnikom MSNZ
ter okoli 2000 pripadnikom enot, ki so izvajale neposreden
organizacijski in operativni nadzor nad umikom bivše JLA od
18.7.1991 do 26.10.1991.

V primeru, da se s predlaganim zakonom o dopolnitvah
zakona o vojnih veteranih ne uravnovesijo sedanje rešitve
glede na ustavno načelo enakosti pred zakonom, bo empirično zelo težko dokazati evropsko naravnanost veteranske
zakonodaje kljub vsem zatrjevanjem v javnosti, saj je sprejeti
Zakon o vojnih veteranih nedvoumno izrazil, da nova država
tistim svojim državljankam in državljanom, ki so zanjo tvegali
vse, ne posveča potrebne pozornosti, niti vsem ne zagotavlja
minimalne materialne in socialne varnosti, kljub njihovemu
nadpovprečnemu tveganju v letih 1990 in 1991. Ni odveč
ponovno poudariti zgodovinsko dejstvo, da je bila osamosvojitev in ubranitev Republike Slovenije neponovljivo dejanje, ki
se bo kot tako prenašalo iz roda v rod.

Upoštevati je potrebno dejstvo, da bo za zadnjo kategorijo
proračunski izdatek nastopil šele čez 15-20 let, saj so bile
operativne enote za pokrivanje umika bivše JLA sestavljene
večinoma iz oseb, starih povprečno do 30. let.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o vojnih veteranih (Ur. I. RS, št.63/95) se za 2členom doda nov 2. a člen:

Iz sredstev javnega obveščanja je mogoče razbrati, da udeleženke in udeleženci vojne za Slovenijo izgubljajo svoja z
izkušnjami pridobljena odgovorna delovna mesta na obrambnem področju ter se jih premešča na manj plačana in manj
zahtevna. Zahodne demokracije čuvajo lastne veterane kot
punčico svojega očesa in jih spoštujejo na vseh področjih
družbenega življenja. V primeru izgube delovne zmožnosti
nudijo različne programe rehabilitacije in dousposabljanja,
nikakor pa ne rešujejo kadrovskih problemov z enostranskim
pravnim zanikanjem vzrokov za morebitno zmanjšanje
delovne sposobnosti.

Za vojne veterane po tem zakonu se štejejo pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite, organizacijskih enot iz f>
alinee 2. člena tega zakona, kot tudi pripadniki upravnih
organov za obrambo republike in občin, civilne zaščite m
prostovoljci, ki so po odredbi organizatorjev narodne zaščite
ali pristojnega organa opravljali naloge Manevrske strukture
narodne zaščite v obdobju od 17.5.1990 do 26.6.1991.
Za naloge Manevrske strukture narodne zaščite iz prejšneg®
odstavka tega člena se šteje preprečevanje razoroževanj*
Teritorialne obrambe, tajno zbiranje, odtujevanje, transport1
fizično varovanje in hranjenje orožja, streliva ter vojaški'
materialno tehničnih sredstev, tajne priprave in organizacije
vojaškega usposabljanja, izvajanje organizacijsko varnostni"v
priprav za delovanje organov oblasti Republike Slovenije
vojnih razmerah, obveščevalne in protiobveščevalne naloge0
ter hranjenje in varovanje obrambnih načrtov ter evidenc
vojaških obveznikih Republike Slovenije.

Sprejetje paketa vojne zakonodaje je po informacijah Združenja veteranov vojne za Slovenijo povzročilo val začudenja ter
prizadetosti med udeleženkami in udeleženci vojne za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Po ocenah vodstva
ZVVS si članstvo tolmači odločitve Državnega zbora z dejstvom, da Republika Slovenija zagotavlja in favorizira predvsem že pridobljene pravice udeležencem vojne pred 50. leti
na račun tistih, ki so pred slabimi petimi leti dejansko soustvarjali sedanjo državo ter da so sedanje rešitve za veterane
iz leta 1990 in 1991 neenakopravne ter zaradi tega tudi neustavne.
poročevalec, št. 50

Do statusa iz prvega odstavka tega člena so upravičeni tud1
posamezniki, vključeni v organizacijske enote iz prveg®
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veščevalne naloge ne glede na prejšnje določbe tega
odstavka v obdobju od 17.5.1990 do 26.10.1991.

odstavka tega člena, ki so od 18.7.1991 do vključno
26.10.1991 neposredno izvajali naloge varovanja, zaščite in
nadzora do umika moštva in vojaških materialno tehničnih
sredstev bivše JLA.

Za vojnega veterana se ne šteje vojaški obveznik, ki je v
obdobju od 17.5.1990 do 26.10.1991 redno služil vojaški rok,
razen v kolikor je bil udeležen v neposrednih obrambnih
aktivnostih, kakor tudi ne oseba, ki se je v tem obdobju
nahajala na civilnem služenju vojaškega roka.

Vojni veteran na podlagi 6. alinee 2. člena in določb tega
(lena ne more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila
udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih, kot tudi ne
oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva
Republike Slovenije do določenega roka. Vojni veteran pa je
'ahko oseba, ki je po nalogu pristojnih organov Republike
Slovenije izvajala kot pripadnik JLA obveščevalne in protiob-

2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1996.

OBRAZLOŽITEV
Zakon o vojnih veteranih za udeleženke in udeležence priprav
'er neposrednih aktivnosti pri obrambi Republike Slovenije v
kih 1990 in 1991 uporablja zelo toge kriterije v primerjavi z
veterani sedaj že zgodovinskih obdobij ter kljub neizpodbitn
'/n dejstvom dodeljuje status veterana samo za obdobje
°boroženih spopadov z bivšo JLA.

S predlagano dopolnitvijo zakona se odpravlja neenakopraven in neenak položaj veteranov vojne za Slovenijo v primerjavi z ostalimi kategorijami vojnih veteranov, ki jih opredeljuje
Zakon o vojnih veteranih.
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PROGRAM

RAZVOJA

GOZDOV

- EPA 488 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 168. seji dne 9. novembra
1995 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PROGRAMA RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI,
ki ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
podlagi sklepa 35. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/10-1995 in v skladu z drugim odstavkom 194.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- mag. Franc FERLIN, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Jože FALKNER, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma
Vlade Republike Slovenije k programu razvoja gozdov v
Sloveniji - tretja obravnava.

UVOD

Slovenija je s 53-odstotnim deležem gozdov tretja najbolj
gozdnata država v Evropi. Gozd je tako bistvena prvina in
sooblikovalec našega okolja, njegov varovalni in socialni
pomen za vse ljudi pa postaja čedalje večji. Poleg tega dejstva
upošteva program tudi tale splošna izhodišča:

Podlaga za program razvoja gozdov v Sloveniji sta 6. in 7. člen
«kona o gozdovih. 7. člen tega zakona med drugim določa,
aa se s programom razvoja gozdov v Sloveniji določijo nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, usmerile za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko rabo.

• Razvoj gospodarjenja z gozdovi je tesno vzajemno povezan s splošnim socialnim, gospodarskim in prostorskim razvojem Slovenije, zato upošteva tudi razvojne težnje podeželja
in ekosocialno smer razvoja našega kmetijstva.
• Ustvarjalna sposobnost in znanje sta ključna dejavnika
celovitega gospodarjenja z gozdovi in drugimi obnovljivimi
naravnimi viri.
• Spreminjanje odnosa do lastnine bistveno vpliva na način
gospodarjenja z gozdovi, saj so se povečale pravice in odgovornosti lastnikov gozdov, hkrati pa se je povečala odgovornost države za uveljavljanje javnega interesa nad gozdovi.
• Načela sonaravnosti, biološke pestrosti, celovitega varstva
ter večnamenske vloge in rabe gozdov je mogoče uresničiti
samo s celovitim usmerjanjem razvoja gozdnih ekosistemov.
• Kultura odnosa do gozda in obzirnega ravnanja z njim
postaja vse pomembnejša civilizacijska vrednota.

Program temelji tudi na mednarodnih obveznostih naše
"fžave, da v skladu z enajstim poglavjem Agende 21, sprejete
,,® i Konferenci Združenih narodov o okolju In razvoju
JUNCED) v Riu de Janeiru 1.1992, pripravi nacionalni gozdarakcijski program za gospodarjenje, ohranitev in trajnostnl
razvoj gozdov, ki mora biti povezan z drugimi rabami prostora. Poleg tega so v programu upoštevana tudi določila
*'pske konvencije, resolucij, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu gozdov v Evropi (Strasbourg 1991, Helsinki
"3) in Konvencije o biološki pestrosti (Rio de Janeiro 1992).
® Programom razvoja gozdov v Sloveniji so, ob upoštevanju
naravnih zakonitosti gozdnih ekosistemov, javnih interesov,
"•aterialnih možnosti države ter potreb in interesov lastnikov
jn°*d.°v, postavljeni temelji za ohranitev in razvoj vseh gozdov
" njihovih funkcij. Z njim je oblikovana strategija razvoja na
^sameznih področjih gospodarjenja z gozdovi, nakazane pa
tudi strokovne usmeritve pri sodelovanju z dejavnostmi, ki
{7* gozdarstvom srečujejo v prostoru. Za uresničevanje straegije trajnostnega, sonaravnega ter večnamenskega gospoar
ianja z gozdovi in gozdnatim prostorom so določene tudi
r
ganizacijske, kadrovske in materialne podlage.

Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo pomen gozdov pri
ohranjanju narave in varovanju našega okolja, prištevamo
zlasti:
• vlogo gozda kot temeljnega ogrodja krajine v Sloveniji, ki
obnavlja njeno življenjsko moč in varuje pred negativnimi
vplivi vse bolj tehnizirane krajine,
• vlogo gozda kot edinega večjega ohranjenega ostanka
51
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narave, ki je življenjski prostor številnih avtohtonih rastlinskih
in živalskih vrst in pomemben dejavnik pri iskanju stikov
človeka z naravo,
• pomen gozda kot glavnega oskrbovalca Slovenije s čisto
vodo, saj je večina vodnih izvirov v gozdovih,
• varstvo človeka in njegovih stvaritev pred podnebnimi
skrajnostmi in erozijo, plazovi, hudourniki, poplavami ipd.,
• varstvo pred negativnimi vplivi civilizacije, kot so hrup,
prah, onesnaževanje voda in zraka.

omejuje proizvodnje lesa, zahteva pa posebej poglobljeno,
načrtno in dolgoročno gospodarjenje z gozdovi.
Ravnanje z večnamenskim gozdom je mnogo bolj zapleteno,
kot če nam gre samo za pridelavo lesa. Gozdnogojitveni
ukrepi morajo biti premišljeni ter časovno in prostorsko
usklajeni, dela pa kakovostno opravljena. Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij imajo tudi zasebni gozdovi
javni pomen, zato država zanje uveljavlja posebno pravno
ureditev (varstvo), financira javno gozdarsko službo in lastnikom tudi prispeva k stroškom gospodarjenja z gozdovi.

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov,
tudi gospodarsko zelo pomembni. Gospodarjenje z gozdovi je
ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je pomembna podlaga
za razvoj lesne industrije, prav tako pa je dohodek od lesa
pomemben za ohranitev in razvoj hribovskih kmetij in podeželja. Ohranjeni gozdovi omogočajo tudi razvoj turizma in rekreacije, saj je privlačnost ohranjene gozdne krajine ena naših
bistvenih primerjalnih prednosti. Zaradi izpolnjevanja gospodarskih in socialnih funkcij gozdov je v nacionalnem interesu
tudi dobro vzdrževanje in odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami.

2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN POMEMBNEJŠI PROBLEMI
SLOVENSKIH GOZDOV IN GOZDARSTVA
2.1 Rastlščne razmere in funkcije slovenskih gozdov
Slovenija leži v pasu zmerno toplega podnebja, kjer so temperaturne in vlažnostne razmere v splošnem ugodne za razvoj
gozdov, zaradi njene lege med mediteranskim, alpskim in
celinskim prostorom ter zaradi razgibanega reliefa in raznolike geološke podlage pa so rastišča slovenskih gozdov zelo
pestra. Veliko gozdnih rastišč je zelo labilnih in ranljivih (več
kot 50%), zato je pri večini gozdov poudarjena njihova varovalna vloga, hkrati pa naravne danosti omogočajo tudi pridelavo kakovostnega lesa. Naši gozdovi so čedalje pomembnejši tudi kot nenadomestljiv prostor za rekreacijo in nudijo
možnosti za razvoj trajnostnega turizma.

Vse funkcije gozda lahko dobro opravlja samo zdrav, ohranjen in biološko pester gozd. V primerjavi z gozdovi v drugih
evropskih državah so slovenski gozdovi bolje ohranjeni in
imajo bolj pestro naravno zgradbo. Tako stanje je posledica
načrtnega in skrbnega gospodarjenja z gozdovi v preteklosti.
Gospodarjenje z gozdovi je sonaravno in temelji na naravnem
pomlajevanju ter malopovršinskih in zmernih posegih. S
takim načinom dela se je naš gozd posebej v zadnjih desetletjih bistveno okrepil.

Okvirna (začasna) valorizacija funkcij gozdov v območnih
gozdnogospodarskih načrtih kaže, da je ob lesnoproizvodni
funkciji, ki je pomembna v skoraj vseh slovenskih gozdovih
(razen v ekstremno varovalnih gozdovih na cca 7% površine),
na dobri polovici slovenskih gozdov poudarjena vsaj ena od
ekoloških ali socialnih funkcij. Upoštevajoč dejstvo, da se
funkcije med seboj tudi prekrivajo, so tako nadpovprečno
poudarjene varovalna funkcija na 20% površine gozdov, na
16% hidrološka, na 14% dediščinsko-varstvena, na 8% turistična in rekreacijska, druge funkcije (klimatska, zaščitna,
estetska, poučna, raziskovalna, biotopska) pa na 20% površine gozdov.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki je razvito v Slove/liji in
v nekaterih drugih evropskih državah, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje ohranjanje narave in gospodarsko
dejavnost. Sočasnost in soodvisnost uresničevanja ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij je temeljna značilnost gospodarjenja z gozdovi pri nas. Ohranitev in varstvo gozdov ob
hkratnem ekološko obzirnem izkoriščanju in pospeševanju
kakovosti vseh funkcij gozda - in ne samo lesa - postaja tudi
vsesplošna evropska in svetovna usmeritev.

Kar zadeva lesnoproizvodno funkcijo, lahko ugotovimo, da še
ni dovolj izkoriščena. Prirastoslovne analize namreč kažejo,
da povprečna proizvodna sposobnost
rastišč slovenskih gozdov dosega vrednost 8,0 m3 /ha3 (Preglednica 1), dejanski
tekoči prirastek pa znaša 4,9 m /ha. Proizvodni potencial
slovenskih gozdnih rastišč je torej izkoriščen samo 61-odstotno.
Preglednica 1: Porazdelitev gozdnih rastišč v Sloveniji in
njihov lesnoproizvodni potencial (po rastiščnih koeficientih Rk)

Javni interes za dobrine gozda in gozdnate krajine nenehno
narašča in narekuje takšno gospodarjenje z gozdovi, ki bo
omogočalo ohranitev in povečevanje stabilnosti in kakovosti
gozdov ter vseh njihovih funkcij ne glede na lastništvo. Sonaravno gospodarjenje z gozdom je dolgoročno v prid tudi
zasebnemu (lastniškemu) interesu do gozdov ter ekosocialnemu konceptu razvoja našega kmetijstva. Krepitev ekoloških
in socialnih funkcij gozdov praviloma skoraj v ničemer ne

Rk
9.2 ,
10.5
5.1
1.0
4.2
10.2
7.6
7.7
12.1
9.7
7.7
6.6
8.0

Vrbovja in jelševja
Hrastovja in gabrovja
Hrastovja
Rastišča termofilnih listavcev
Borovja
Bukovja s hrasti
Bukovja na karbonatu
Acidofilna bukovja
Jelovja
Dinarska jelova bukovja
Smrekovja
Visokogorski gozdovi
SKUPAJ
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Površina
ha
%
7.508
1
8
87.373
33.769
3
57.936
5
39.394
4
115.166
11
286.074
27
179.451
17
4
49.228
15
163.581
1
15.471
4
41.525
100
1.076.474

2.2 Ohranjenost in pestrost gozdov in gozdnate krajine

pestrost naravne sestave drevesnih vrst in (vertikalno in horizontalno) strukturiranost sestojev. Močneje spremenjenih
(zasmrečenih) gozdov je le okrog 15%.

Goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega sveta in zato
velik delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je
človek na prostoru Slovenije v preteklosti vplival na gozd
manj usodno kot v večini srednjeevropskih držav. Gozdovi so
zato razmeroma dobro ohranjeni, še posebno kar zadeva

.potencialna veqetacija (%)
sedanje stanje (%)

bukev
58
29

smreka
*
35

Preglednica 2: Deleži najpomembnejših drevesnih vrst v lesni
zalogi slovenskih gozdov
jelka
10
11

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

hrast
8
8

pl. listavci
6
3

drugi listavci
8
7

bor
2
7

nemške šole gospodarjenja z gozdovi), zlasti na Štajerskem in
Koroškem, ter sajenja črnega bora in njegovega nadaljnjega
razširjanja z lastno semenitvijo na Krasu.

2-3 Povriina, lesna zaloga, prirastek In sečnja
Preglednica 3: Spreminjanje površine gozdov v Sloveniji v obdobju 1875 - 1990
Gozdna površina v 000 ha
Gozdnatost v %

1875
737
36,4

1947
879
43,4

Preglednica 3 kaže, da je površina gozdov v Sloveniji doslej
naraščala in je v letu 1990 dosegla 1.077.000 ha ali 53%
Površine Slovenije, ta delež pa naj v prihodnje ne bi več
bistveno naraščal.
leto
1947
1956
1961
.1970
1980
J990

lesna zaloga v 000 m3
iglavci
listavci
59,800 54% 51,000 46%
63,819 55% 51,461 45%
87,263 58% 62,784 42%
98,223 56% 77,761 44%
104,913 54% 89,044 46%
107,860 52% 99,392 48%

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

prirastek v 000 m3
iglavci
listavci
1,500 2.51% 1,214 2.38%
1,471 2.30% 1,146 2.23%
1,972 2.26% 1,400 2.23%
2,373 2.42% 1,810 2.33%
2,556 2.44% 2,365 2.66%
2,615 2.42% 2,686 2.70%

1990
1077
53,2

možni posek v 000 m3 realizacija sečeni v 000 m3
skupaj iglavci listavci skupaj iglavci listavci skupaj
2,714
1,616 1,244
2,860
2,617
1,661 1,252
2,913
3,372
1,708 1,179
2,887
4,183 1,967 1,453 3,420 1,887 1,254
3,141
4,921 2,049 1,531 3,581 2,054 1,264
3,318
5,301 1,732 1,286 3,018

Starostna in debelinska struktura slovenskih gozdov še nista
optimalni. Tako je 11% mladih sestojev, preveč je odraščajočih sestojev (45%), primanjkuje pa odraslih (23%), predvsem
pa starejših (6%) ter prebiralnih sestojev (3%).
V naših gozdovih je prenizek zlasti delež debelega drevja
(preglednica 5), ki je nosilec kakovosti in visokega vrednostnega prirastka pa tudi biološke pestrosti in mehanske stabilnosti gozdov. Debelinska struktura drevja je bolj neugodna v
zasebnih gozdovih, kar je posledica marsikje pretiranih
sečenj v preteklosti, posredno pa tudi zaraščanja opuščenih
kmetijskih zemljišč. V biološkem in ekološkem pogledu je ta
slabost zasebnih gozdov deloma omiljena spričo dejstva, da
so zasebni gozdovi bolj pestro strukturirani.
Preglednica 5: Struktura drevja po debelinskih razredih in
lastništvu (stanje 1.1990)

Opomba: Podatki o možnem poseku in realizaciji sečenj,
Prikazani po posameznih letih, veljajo za obdobje desetih let
^naprej (primer: podatka za leto 1980 predstavljata možni
Dosek
povprečje
realiziranih
za
oa°bje
1981oziroma
-1990). letno
Podatki
o možnem
poseku dosečeni
leta 1970
on£Vni Slovenii0 nisnačrti
° znani,
tedaj še niso bili izdelani
*°*anogospodarski
za saj
vsedo
gozdove.
stek'6 .razv
idno 'z preglednice 4, sta se lesna zaloga in priravenskih ozdov
niimzaradipovečevala.
smotrnega Lesna
gospodarjenja
J,"" vse do leta 91990 vztrajno
zaloga je vz
dose la
3
Dnu i e ec,e9 navrednost
194 m /ha, kar je 80-odstotno
,et0 1956
1947'■ w'
9.' petih desetletjih
oziroma
87% glede
na leto
v slabih
gre torejcelo
za veliko
akumulacijo

javni
zasebni
.Skupaj

1980
1045
51,6

lesne zaloge v slovenskih gozdovih. V istem obdobju se je
tako rekoč podvojil tekoči letni prirastek, ki sedaj znaša 4.9 m3
/ha.
2.4 Struktura ter negovanost In kakovost gozdov

Za leto 1970 so vir podatkov o površini, lesni zalogi in prirastkih gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij
*a obdobje 1971 - 1980. Vir podatkov o možnem poseku so
gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za
obdobje 1971 - 1980, 1981 - 1990, 1991 - 2000.

iglavci
30-50 cm
49
501
49

1970
1026
50,7

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

VIr: Statistični letopisi Republike Slovenije

10-30 cm
31
43
38

1961
961
47,5

nad 50 cm
20
7
13
53

10-30 cm
51
62
58

listavci
30-50 cm
40
34
36

nad 50 cm
9
4
6
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V Sloveniji imamo zaradi treh desetletij trajajočega, v povprečju dokaj skrbnega negovanja gozdov precej negovanih
sestojev, vendar pa je razkorak med dejansko in potencialno
kakovostjo sestojev še vedno velik. Negovanost gozdov je
slaba zlasti v nižinskem in gričevnatem svetu, kjer je gozdna
posest zelo razdrobljena, oziroma v odraščajočih listnatih in
mešanih sestojih.

Zelo velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti (okrog
300.000 lastnikov) otežuje strokovno delo z zasebnimi gozdovi ter optimalno izrabo lesa in potencialov gozda, vendar pa
hkrati pogojuje tudi vrstno in strukturno pestrost zasebnih
gozdov. Majhnim gozdnim posestnikom gozd v gospodarskem smislu le malo pomeni in ne kažejo dovolj zanimanja za
vzgojo kakovostnih gozdov, poleg tega pa so manjši posestniki v splošnem slabo strokovno usposobljeni za delo v
gozdu. Slabost razdrobljene posesti je tudi v tem, da morajo
(revirni) gozdarji sodelovati z velikim številom ljudi in da je
svetovanje zato manj učinkovito.

2.5 Struktura uporabe lesa
Struktura porabe lesa iz gozdov, ki jo za obdobje 1981-1990
kaže Preglednica 6, je tesno povezana s prizadevanji za čimboljši izkoristek slovenskih gozdnih rastišč. Pri iglavcih je bila
struktura ugodna, pri listavcih pa jo je dolgoročno mogoče
izboljšati z nego, zlasti z redčenji, s čimer bi bilo mogoče
postopoma povečevati delež kakovostne hlodovine.

2.7 Motnje, ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost
gozdov
Delež sečenj, ki so posledica naravnih motenj in onesnaženosti ozračja je bil v zadnjem desetletju razmeroma velik, v
zadnjih letih pa se še povečuje. Tako je v I. 1991 dosegel
25,3%, v letu 1993 pa 31,3%.

Preglednica 6: Struktura uporabe lesa iz slovenskih gozdov v
obdobju 1981-1990
SKUPAJ NETO (m3)
IGLAVCI
hlodovina
les za celulozo
les za plošče
drug tehnični les
LISTAVCI
hlodovina
les za kemično predelavo
les za plošče
drug tehnični les
drva
Vir: SIS za gozdarstvo

000 ma
3057
1822
1204
248
30
340
1235
416
58
196
86
479

Naravne motnje

%

Stabilnost slovenskih gozdov v zadnjem obdobju zmanjšujejo
številne naravne motnje. V zadnjih desetih letih ga je prizadelo kar pet zelo sušnih let (petdesetletne in stoletne suše v
letih 1983, 1985, 1987, 1992 in 1993) ter več ujm (vetrolomi,
žledolomi). Fiziološka oslabelost iglavcev je omogočila prenamnožitev podlubnikov (gradacija v letih 1992,1993 in 1994,
ki se bo v zmanjšanem obsegu gotovo nadaljevala še leto ali
dve). Tako se je za preprečevalne in zatiralne ukrepe v letih
1993 in 1994 porabilo skoraj polovico vseh proračunskih
sredstev, namenjenih vlaganju v gozdove.

100
66
14
2
18
100
34
5
15
2
39

Onesnaženost ozračja
Onesnaženost zraka izrazito negativno vpliva na zdravstveno
stanje oziroma na stabilnost slovenskih gozdov, zato je
zmanjšanje onesnaženosti okolja prvi pogoj za uspešno sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Negativni učinki onesnaženja
so zlasti:
• spremembe lastnosti gozdnih tal;
• fiziološka oslabelost gozdnega drevja in nastajanje večjih
vrzeli zaradi nujnega poseka poškodovanih dreves, kar
zmanjšuje mehansko stabilnost gozdov;
• zmanjševanje zadrževalne moči gozda za vodo in po večevanje erozijskega delovanja vode;
• ogrožanje naravnega življenjskega prostora divjih živali;
• zmanjševanje ekoloških in socialnih funkcij poškodovanih
gozdov;
• zmanjševanje prirastika lesa zaradi splošne oslabelosti
drevja;
• zmanjševanje kakovosti lesa zaradi velikega deleža suhih
dreves, ki hitro propadajo;
• povečevanje stroškov pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov zaradi pogostejših sečenj manjšega obsega;
• ogrožanje gospodarske varnosti kmetij zaradi zmanjšane
stabilnosti gozdov.

2.6 Lastniška in posestna struktura gozdov
Leta 1990, pred začetkom procesa vračanja nacionaliziranih
gozdov, je bilo v Sloveniji 62,4% zasebnih in 37,6% javnih
gozdov. Po denacionalizaciji bo predvidoma 80% zasebnih
gozdov, okrog 15% državnih gozdov, preostali gozdovi pa
bodo v občinski, cerkveni in v zadružni lasti. Povečalo se bo
število nekmečkih lastnikov gozdov. Gozdna posest se bo na
eni strani še bolj razdrobila, na drugi pa bomo dobili tudi
večje in velike zasebne gozdne posesti. Delež gozdov v javni
lasti bo po končani denacionalizaciji primerljiv z Norveško in
Avstrijo, ki imata v Evropi poleg Portugalske najmanjši delež
javnih gozdov.
Preglednica 7: Posestna struktura zasebnih gozdov (stanje I.
1990)
Struktura v %
Velikost gozdne
po gozdni
po številu
posesti
površini
posestnikov
10,0
54.7
do
0,99 ha
20,1
25,6
1 do
2,99 ha
13,9
44,0
88,6
8,3
3 do
4,99 ha
22,2
7,2
5 do
9,99 ha
8.6
40,8
10,3
3,1
10 do
19,99 ha
15,2
15,2
nad
20,00 ha
1.1
1.1
100,0 | 100,0
100,0 100,0
Skupaj

Delež poškodovanega drevja v gozdovih se je v zadnjih letih
zaradi ugodnih podnebnih razmer predvsem pri iglavcih
nekoliko zmanjšal, vendar pa je poškodovanost gozdov še
vedno resen problem.
Preglednica 8: Gibanje deležev (v %) močneje poškodovanega drevja (osutost nad 25%) v obdobju 1987 - 1993
1987 1989 1990 1991 1993
31
35
31
43
39
iqlavci
8
4
6
9
8
listavci
18
18
16
24
23
vse drevesne vrste
Neusklajenost odnosov med rastlinskimi in živalskimi vrstami
Premalo usklajeni odnosi med rastlinskimi in živalskimi
vrstami negativno vplivajo na bioekološko stabilnost gozdov
in posredno tudi na prirastek lesa. Preštevilna rastlinojeda
divjad otežuje obnovo ciljnih drevesnih vrst, ponekod pa je
naravna obnova, ki je pogoj za stabilni gozd, skoraj povsem

Razdrobljenost gozdne posesti se ne kaže samo v majhni
povprečni zasebni gozdni posesti, ki je z 2,3 ha med najnižjimi
v Evropi, ampak tudi v dejstvu, da imajo lastniki gozdov svojo
gozdno posest praviloma v več prostorsko ločenih parcelah.
Pogosto je neprimerna tudi oblika posesti (npr. zelo dolge in
ozke parcele). Po denacionalizaciji se bo povečal delež večjih
posesti, razdrobljenost manjših posesti pa se bi utegnila še
povečati.
poročevalec, št. 50
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onemogočena. V najtežjem položaju so obsežni jelovo-bukovi gozdovi na visokem krasu, kjer se je jelka v zadnjih
desetletjih hitro sušila, naravno obnavljanje pa je že dolgo
oteženo. Tudi v območjih z močno zasmrečenimi in zato
biološko nestabilnimi gozdovi je preštevilna divjad ena glavnih ovir za povečanje deleža listavcev.

• ohranitev in vzpostavitev naravne sestave gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov;
• gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja vse funkcije gozdov in
temelji na uspešnem naravnem obnavljanju sestojev;
• ustrezno izkoriščanje gozdnih rastišč v skladu z naravnim
razvojem gozdnih življenjskih združb;
• medsebojna usklajenost gojenja gozdov, pridobivanja lesa
ter drugih gozdnih dobrin.

0

resni ogroženosti gozdov zaradi neusklajenosti populacij
rastlinojede divjadi z njihovim življenjskim okoljem pričajo
številne analize objedenosti gozdnega mladja, opravljene po
Posameznih predelih slovenskih gozdov. Tako je bilo ob
Popisu leta 1989 na Pohorju poškodovanega 66% gozdnega
""adja, na Kočevskem je bilo poškodovano 80% višjega mlađ
ja. v roškem predelu novomeškega gozdnogospodarskega
območja pa je bila leta 1976 ugotovljena 46 odstotna poškodovanost
gozdnega mladja. Na Ljubljanskem vrhu je bila
u
90tovljena 38 odstotna poškodovanost, pri mladju visokem
nad
20 cm pa celo 65 odstotna, v Karavankah pa so zadnje
analize pokazale 39 odstotno poškodovanost gozdnega mlaa
ia. Na postojnskem gozdnogospodarskem območju, kjer so
* vsem obdobju 1977 - 1993 najbolj sistematično spremljali
<ne)usklajenost rastlinojede divjadi z okoljem, pomembne
analize pa so bile opravljene že v obdobju 1969 - 1976, je
Popis poškodovanosti mladja na snežniškem območju leta
>977 pokazal 43 odstotno poškodovanost mladja. Po tem letu
se je zaradi ustreznih ukrepov v populacijah divjadi in v okolju
acelo stanje izboljševati, vendar še vedno ni ugodno.
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Med dolgoročnimi cilji gospodarjenja z gozdovi so pomembni
zlasti naslednji;
1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove
biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
Cilj vključuje;
• ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov in trajnostno ter sonaravno ravnanje z njimi;
• ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pestrosti
ter varovanje redkih ali ogroženih vrst in ekosistemov v
gozdu, pa tudi ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenjskega okolja za vse avtohtone vrste prosto živečih živali;
• ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov, ki se kaže v
zmanjšanju erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter v
izboljševanju vodnih razmer, blaženju podnebnih skrajnosti
in v prispevku gozda k čistosti zraka;
• razvoj gozdov in dejavnosti z namenom rabe gozdov za
rekreacijo, turizem, vzgojo, pouk in raziskovanje;
• pospeševanje estetske funkcije gozdov;
• povečevanje izkoriščenosti proizvodnega potenciala gozdnih rastišč, izboljšanje kakovosti gozdnih sestojev in izrabe
lesa;
• gozdu neškodljivo rabo nelesnih gozdnih dobrin;
• razvijanje ekološko obzirnih in humanih tehnologij pridobivanja lesa s poudarkom na varstvu pri delu;
• ohranjanje in nadaljnje razvijanje omrežja gozdnih prometnic, prilagojenega večnamenski rabi gozda.

Problem slovenskega Krasa

paradi pretiranih sečenj in paše v preteklosti je Kras postal
»•nonim ogolele, kamenite pokrajine. Koncem 19. in v začetku
£°- stol. so ogolele površine z velikim uspehom pogozdovali s
"nim borom. Pogozdovanje je bilo prekinjeno v obdobju med
ooema vojnama in ponovno oživljeno po letu 1948. V zadnjih
desetletjih se črni bor hitro razširja z lastno semenitvijo,
Pokrajino pa postopno zarašča tudi avtohtono listnato
arrnovje in drevje.
^ras je danes že primerno gozdnat (gozda je 47%), na ogozoenih površinah pa bo potreben še dolgotrajen progresiven
azv°j gozdne vegetacije. Teža skrbi za gozdove na Krasu se s
Pogozdovanja prenaša na njihovo ohranitev in nego. Največjo
"evarnost za kraške gozdove predstavljajo požari. S povečerjem
deleža avtohtonih listnatih gozdov in zmanjševanjem
e|
eža borovih gozdov naj bi se perspektivno ta nevarnost
*anjševala, vendar bo proces trajal desetletja, v sušnih kraKlh
razmerah pa bo morala biti varstvu pred požari vselej
Posvečena posebna pozornost.
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2. Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v
krajini
Cilj vključuje:
• ohranjanje in izboljševanje čistosti zraka, katerega vsebnost nečistoč ne sme biti škodljiva za obstoj in razvoj naravnih gozdov;
• ohranitev primerne gozdnatosti v vseh slovenskih krajinah
in preprečevanje drobljenja gozdnih površin;
• ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter
skupin drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega
rastja, protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda;
• skrb za ohranitev in razvoj naravnih ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo;
• skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem
prostoru.

Gozdarska stroka In tradicija dela z gozdom

S'ovenska gozdarska stroka ima bogato tradicijo in velik
[Mednarodni ugled, ki se je potrdil tudi z organizacijo konaresa IUFRO v Ljubljani leta 1986. Pri gospodarjenju z gozdom že več kot stoletje razvija sonaravne metode dela z
aozdom. Tudi gozdarsko šolstvo ima na Slovenskem že več
stoletno tradicijo. Trenutno je v Sloveniji v gozdarstvu
'aPoslenih približno 400 diplomiranih inženirjev gozdarstva,
'ehnik"0 45 inienir'ev 90zciarstva in veC kot 600 gozdarskih

3. Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju
Cilj vključuje:
• upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo
obravnavati celostno;
• upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in
dohodka iz gozda;
• pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah;
• stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov
za varno in kakovostno delo v gozdu.

Na razvoj gozdov je doslej vplival tudi skrben odnos oziroma
avnanje slovenskega kmeta, ki mu je gozd vselej veliko
Pomenil, zavedal pa se je tudi pomena njegove varovalne
oge.
V zadnjem obdobju je veliko ljudi zapustilo podeželje
1
Pa si je poiskalo zaposlitev, ki jih je odtujila od zemlje, zato
sozda ne doživljajo tako kot kmetje. To dejstvo otežuje delo z
robnim gozdom in zmanjšuje možnosti za kar najuspešejse ravnanje z njim.

4 STRATEGIJA SONARAVNEGA GOSPODARJENJA
Z GOZDOVI

3 d

°lgoročni cilji gospodarjenja z gozdovi

4.1 Gozd v prostoru In njegove funkcije ter usklajevanje
Interesov različnih uporabnikov gozdov

^°.'9oročni
cilji temeljijo na izhodiščih zakona o gozdovih, ki
taavl
'ota, da se s programom razvoja gozdov v Sloveniji zagoiajo:

Zaradi relativno velikega deleža gozdov v Sloveniji (53%)
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rastiščnih razmerah in v varovalnih gozdovih, kjer ima izrazito
prednost strukturna pestrost;
• uporabljati izključno ekološko obzirne tehnologije pridobivanja (spravila) lesa ter graditi okolju čimbolj prilagojene in
samo najnujnejše gozdne prometnice;
• prepuščati ekološko zelo ranljive sestoje na ekstremnejših
rastiščih naravnemu razvoju (razen nujnih sonaravnih sanacij);
• v biološko in ekološko labilnih (npr. zasmrečenih) sestojih
izvajati postopno biološko stabilizacijo (z vnašanjem naravnih
drevesnih vrst);
• prioritetno zagotavljati proračunska sredstva za financiranje nege in vzdrževanja varovalnih gozdov in gozdov v hudourniških območjih v zasebnih gozdovih;
• v primeru izjemno poudarjene turistično-rekreacijske funkcije gozdov določiti omejitve in usmeritve za njihovo rabo;
• proučiti je potrebno možnosti za razvoj trajnostnega
turizma v gozdnem prostoru in na podeželju, zlasti v naravnih
zavarovanih območjih in izdelati programe za usklajeno turistično rabo gozdov kot sestavni del celovite turistične ponudbe;
• zagotoviti sredstva za dodatno opremljanje gozdov (učne
poti, oznake, počivališča, razgledišča ipd.) In za vzdrževanje
rekreacijske infrastrukture;
• določiti varstvene režime za izjemno poudarjeno dediščinsko-varstveno funkcijo gozdov in omejitve pri sonaravnem
gospodarjenju z gozdovi, pri posameznih objektih naravne
dediščine pa zagotoviti njihovo popolno varovanje;
• vse gozdove v zavarovanih območjih I. in II. varstvene
kategorije (po merilih Mednarodne zveze za ohranitev narave
- IUCN) razglasiti za gozdove s posebnim namenom;
• konkretnejše usmeritve za ohranitev in razvoj posameznih
funkcij gozdov in njihove sočasne rabe opredeliti v gozdnogospodarskih načrtih.

gozdnatosti ne kaže več načrtno povečevati, pač pa se je
treba posvetiti negi obstoječih gozdov in boljšemu izkoriščanju njihovega rastiščnega potenciala (količinsko, predvsem
pa kakovostno) ter ohranitvi, oblikovanju in zasnovi posameznih dreves in skupin gozdnega drevja zunaj gozda.
Pri prostorskem načrtovanju je treba v sodelovanju s kmetijstvom strokovno utemeljeno določiti, katere od zaraščajočih
se kmetijskih površin je smiselno prepustiti gozdu in katere so
perspektivne za kmetijsko rabo. Zagotoviti je treba tudi zelene
pasove gozdov okoli naselij in jih zavarovati pred nadaljnjimi
spremembami. Zaradi usmerjanja razvoja gozdov v skladu z
njihovimi funkcijami je treba za posamezne gozdne predele
določiti poudarjenost posameznih funkcij gozdov oziroma
potrebnost za razglasitev varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim namenom ter določiti usmeritve za gospodarjenje s
krajino nad zgornjo gozdno mejo in za gospodarjenje v manjšinskih ekosistemih (logi, drevje ob vodotokih in podobno).
Ugotoviti je treba obstoječe škodljive obremenitve v gozdnem
prostoru in načrtovane večje posege vanj.
Usmeritve:
1. Pri usmerjanju razvoja krajine je treba:
• skupaj z drugimi uporabniki prostora izdelati načrte varovanja narave in trajnostnega razvoja krajine;
• zmanjšati koncentracije škodljivih snovi v zraku na gozdu
neškodljivo raven;
• zaraščajoče se površine prepustiti naravnemu razvoju v
smeri gozda na vseh ekološko labilnih oziroma ranljivih tleh;
• izdelati podrobnejša merila za krčitev zaraščenih površin v
kmetijske namene oziroma merila za krčitev gozdov (krčitev
gozdov za kmetijske namene je mogoča le na površinah, kjer
ni nobena od ekoloških ali socialnih funkcij navzoča s prvo
stopnjo poudarjenosti in take poudarjenosti tudi ne predvidevamo);
• izdelati izhodišča in merila za ohranitev ekološko nepogrešljivih ostankov gozdov, skupin ter posameznih dreves v krajini, istočasno pa je treba zaradi številnih splošno koristnih
učinkov gozdov preprečevati drobljenje ostankov gozdov v
nižinskih predelih;
• izdelati usmeritve za delo s skupinami drevja in posamičnim drevjem zunaj gozda ter izdelati predloge za renaturacijo
z naravnimi prvinami revne krajine;
• določiti sanacijska območja gozdov (zaradi imisij, divjadi,
fitofagih žuželk, bolezni in ujm) z največjo stopnjo ogroženosti ter območja za premeno razvrednotenih gozdov;
• na podlagi študij ranljivosti okolja izdelati načrte za ohranitev in varovanje ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo.

4.2 Gojenje gozdov
Usmerjanje razvoja gozdov mora temeljiti na načelih trajnosti,
sonaravnosti in večnamenskosti. Takšnemu delu z gozdom
ustrezajo malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki omogočajo prožno prilagajanje naravnim rastiščnim razmeram in
naravnim razvojnim težnjam gozdov. Pri tem je zlasti
pomembno ohranjati naravne populacije gozdnega drevja,
ohranjati in vzpostavljati naravno pestrost ter krepiti lesno
zalogo gozdov, s tem pa tudi njihovo bioekološko in gospodarsko stabilnost. Z nego v vseh razvojnih obdobjih oziroma
oblikah gozda je treba pospeševati razvoj vitalnejšega in bolj
kakovostnega drevja in tako povečati stabilnost in gospodarsko vrednost gozdov ter hkrati oblikovati gozdove tako, da
bodo v danih razmerah optimalno izpolnjevali vse funkcije.

2. Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami ter pri usmerjanju njihove sočasne in
usklajene rabe je treba:
• preprečiti takšne rabe gozdov, ki bi ogrozile trajnostni
razvoj gozdov in njihovih funkcij;
• izdelati prostorske načrte poudarjenosti funkcij in določiti
usmeritve, ukrepe in omejitve za gospodarjenje na območjih s
posameznimi izjemno poudarjenimi funkcijami;
• izdelati merila za določitev varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim namenom;
• oblikovati izhodišča za razreševanje nasprotij oziroma
usklajevanje interesov pri mnogonamenski rabi gozdov;
• določiti posebej vredne habitate za živali oziroma predele,
ki so posebej pomembni za ohranitev biološke pestrosti v
gozdu in krajini in prilagoditi gospodarjenje z gozdom njihovi
vlogi;
• primerno oblikovati in vzdrževati vse gozdne robove in vse
negozdne površine v gozdnem prostoru, ki so lahko namenjene za prehrano divjadi ali za rekreacijo;
• poudarjeno pospeševati kakovost funkcij gozdov in s tem
povečevati ekološko in infrastrukturno vrednost gozdov;
• gospodariti izrazito malopovršinsko z zelo dolgimi obdobji
pomlajevanja in oblikovati izrazito raznoliko zgradbo gozda;
• ohranjati in pospeševati naravno sestavo in pestrost drevesnih vrst ter upoštevati naravni sukcesijski razvoj gozdne
vegetacije;
• doseči čim višje lesne zaloge sestojev razen v ekstremnih
poročevalec, št. 50

Usmeritve:
• z akumuliranjem prirastka je treba povečevati lesno zalogo
slovenskih gozdov;
• drevesno sestavo in zgradbo je treba še bolj približati
naravni;
• na dobrih rastiščih je sonaravno in gospodarno vzgajati
debelo in kakovostno drevje, ki daje gozdu mehansko in
biološko stabilnost, ga bogati v pogledu opravljanja splošno
koristnih funkcij in zagotavlja tudi gospodarske učinke gozdov;
• v gozdove je treba z nego oziroma z odvzemanjem dreves
posegati zmerno in v ne predolgih časovnih intervalih;
• večje površine enomernih sestojev je treba (s premenilnimi
redčenji) postopno preoblikovati v sestoje bolj raznolike
zgradbe;
• intenzivirati je treba nego z redčenji v doraščajočih sestojih (letvenjaki in drogovnjaki), še posebej v sestojih listavcev;
• gozdove je treba obnavljati naravno in malopovršinsko,
obnova s sajenjem pa je le izjemni ukrep v razmerah, ko
gozda ni mogoče naravno obnoviti;
• naravno obnavljanje naj praviloma poteka pod zastorom
starejšega drevja s primerno dolgimi pomladitvenimi dobami;
• pri obnavljanju sestojev s sajenjem je treba uporabljati
sadike rastišču primernih vrst in ustreznih provenienc;
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nosti gozdnih ekosistemov s pospeševanjem raznovrstnosti
rastlin in živali;
• načrtovanje, uvajanje in delovanje opazovalne, poročevalske, diagnostične in prognostične gozdnovarstvene službe za
območje Republike Slovenije;
• nadzorovanje in obvladovanje podlubnikov ter populacij
drugih (itofagih žuželk (grizlice, gobarji, zavijači ipd.) ter
preprečevalno omejevanje fitopatogenih organizmov, ki
lahko ogrozijo gozd;
• spremljanje stopnje poškodovanosti sestojev zaradi parkIjaste divjadi na vzorčnih ploskvah in usklajevanje razmerja
med rastlinskim svetom in divjadjo;
• spremljanje in sanacija zaradi imisij poškodovanih dreves
in sestojev;
• preprečevanje in učinkovito gašenje gozdnih požarov, ki
gozdove še zlasti ogrožajo na kraškem območju; Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Zavod za gozdove Slovenije morata zato pripraviti usklajen sistem protipožarnega varstva kraških gozdov.

* gozdnogojitveni ukrepi morajo biti skrbno načrtovani
(gozdnogojitveno načrtovanje);
• v razmerah, kjer to ni v nasprotju z ekološkimi ali socialnimi funkcijami, je na manjših površinah smotrno opraviti
Premene sestojev, ki zaradi slabe kakovosti zelo slabo izkoriščajo rastiščni potencial in jih po naravni poti v doglednem
času ni mogoče prevesti v gospodarsko vrednejše.
Preglednica 9: Letni obseg gojitvenih in varstvenih del predviden z gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje 1991 -2000
Vrsta dela
Enota
umetna obnova
ha
_nega gozdov
ha
„varstvo gozdov
_rPred divjadjo
ha
^-ostalo varstvo
dni
.premena degradiranih gozdov
-posredna
ha
^neposredna
ha
Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo

Količina
1.431
24.192
3.078
19.209

Usmeritve za sanacijo poškodovanih in propadajočih gozdov

881
387

Uresničevanje ukrepov, s katerimi lahko preprečimo propadanje gozdov, je naloga države, lastnikov gozdov in javne gozdarske službe, ki bo javnost in lastnike gozdov seznanjala s
stanjem ogroženosti gozdov z namenom, da se zagotovi
dosledno uresničevanje sprejetih pravnih aktov (npr. o zmanjšanju emisij) in opozori na ekološke, socialne in ekonomske
posledice propadanja gozdov.

Tudi pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi so primeri, ko
naravno obnavljanje gozdov ni uspešno ali ni skladno s cilji
gospodarjenja z gozdom. Tako je v nekaterih sestojih
Potrebna tudi obnova s sajenjem, za katero mora biti zagotov•jena stalna preskrba s kakovostnimi sadikami različnih vrst in
Provenienc. Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo je torej
Pomembna dejavnost gozdarstva, zato mora javna gozdarska
služba skrbno spremljati razvoj in delo gozdnih drevesnic
oziroma semenarskih obratov ter sodelovati z njimi.
Usmeritve:

Gozdnogojitveni ukrepi v prizadetih gozdovih morajo biti še
posebej domišljeni in podprti s prožnim gozdnogospodarskim načrtovanjem na vseh ravneh. Propadajoče gozdove na
posameznih rastiščih je treba uvrstiti v posebne kategorije
(gospodarske razrede) in s tem omogočiti uspešnejše spremljanje in usmerjanje njihovega razvoja. Zagotoviti je potrebno
pravočasen posek poškodovanega drevja, da se gospodarska
škoda čimbolj zmanjša.

zaradi narave drevesničarske proizvodnje je treba izdelati
srednjeročni
načrt proizvodnje sadik, in sicer po drevesnih
Vf
stah, izvoru, načinu vzgoje in starosti;
* standarde za kakovost sadik je treba uskladiti z mednarodnimi;
*Kl nujen je stalni nadzor vzgoje sadik v gozdnih drevesnicah,
vključuje nadzor semenske zaloge in spremljanje porabe
semena;
*0 v prometu s sadilnim materialom je treba zahtevati potrdilo
izvoru;
* povečati je treba površine obstoječih in določiti nove
s®menske sestoje in s tem zagotoviti nemoteno oskrbo s
semenjem
različnih drevesnih vrst in provenienc;
* v gozdovih je treba izločiti, označiti in zavarovati t. i. plus
orevesa vseh drevesnih vrst.
*an 8biran'e s0™00'3 v semenskih sestojih mora biti nadzoro* treba je strokovno preveriti utemeljenost vseh do zdaj
osnovanih semenskih plantaž.
*n zasnovati je treba gensko (semensko) banko zlasti redkih
ogroženih drevesnih vrst ter njihovih krajevnih ras.

V prizadetih gozdovih so ogrožene njihove ekološke, socialne
in proizvodne funkcije, zato mora država zagotoviti obnovo
poškodovanih gozdov (obvezna izvedba določenih gojitvenih
in varstvenih del, materialna, kadrovska in tehnična pomoč
lastnikom gozdov). V stresnih razmerah je treba upoštevati
tudi:
• načelo preprečevanja - vsako obremenitev gozdov je
treba proučiti, utemeljiti njen obseg in vpliv na gozdove in
sprejeti odločitve o dopustnosti obremenitve ter o oblikah
internalizacije stroškov;
• načelo vzročnosti - povzročeno škodo naj povrne tisti, ki
jo je povzročil;
• načelo sodelovanja - pri obravnavi obremenitev gozdov in
odpravljanju negativnih posledic je potrebno sodelovanje
lastnikov gozdov, javne gozdarske službe, upravnih organov
in drugih zainteresiranih za gozdove.
Močnejša poškodovanost gozdov je poseben problem tudi za
trg gozdnih sortimentov, zato mora država v stresnih razmerah večjih razsežnosti pomagati zagotoviti uravnavanje
ponudbe gozdnih lesnih sortimentov npr. omejevanje sečnje
v nepoškodovanih gozdovih. Gozdarska stroka in država
morata nameniti ustrezno pozornost tudi raziskovanju propadanja gozdov. Ker je propadanje gozdov kompleksen problem, ga je treba proučevati z enotnim raziskovalnim projektom.

*•3 Varstvo gozdov
^ri celovitem varstvu gozdov je pomembna stalna spremljava
ogroženosti gozdov in njihove življenjske moči, pri tem pa
"|oramo biti pozorni na naravne vplive in vplive, ki so posledica človekove dejavnosti. Pri varstvu gozdov si je treba poleg
^nianjšanja onesnaženosti prizadevati za čimvečjo bioekolo*° stabilnost gozdov oziroma za tako zgradbo in sestavo
9ozdov,
da bodo posledice raznovrstnih, večinoma nepredV|
dljivih vplivov na gozdove čim manjše.

4.4 Program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom
v gozdnem prostoru

Ohranjanje in izboljševanje zdravstvenega stanja in vitalnosti
"°zdov zahteva usklajene ukrepe varstva gozdov, kot so:

Vrstna pestrost avtohtonih živali je izjemna vrednota, prosto
živeče živali pa so pomembno naravno bogastvo Slovenije.
Vsaka posamezna populacija prosto živečih živali je enkraten
in neponovljiv genski zaklad določenih lastnosti in značilnosti
živalske vrste, zato jo je treba ohraniti in obvarovati v njenem
življenjskem prostoru, obenem pa zaradi zagotavljanja vitalnosti posameznih prostorsko ločenih populacij omogočiti
prehajanje živalim med populacijami. Populacija vsake vrste

*a zmanjšanje škodljivih emisij in drugih negativnih vplivov
j! gozd (zniževanje podtalnice, neustrezna graditev infra'"Ukturnih objektov, odlaganje odpadkov v gozdu, moteče
Portno-rekreacijske dejavnosti, ipd.);
* ^fepitev biološke stabilnosti - samoregulacijske sposob57
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• določiti usmeritve za ohranjanje in krepitev obvodne drevesne in grmovne vegetacije za zunajgozdni prostor.

prosto živeče živali in njen življenjski prostor sta neločljiva
celota, zato naj bo tudi njuno obravnavanje celovito. Ohranitev prosto živečih živali je povezana z ohranitvijo njihovega
naravnega življenjskega okolja. Usmerjanje razvoja populacij
prosto živečih živali je naloga vseh dejavnosti, ki lahko vplivajo neposredno nanje ali na njihovo življenjsko okolje, zato
morajo te dejavnosti med seboj tvorno sodelovati.

4.6 Varstvo naravne dediščine
Zaradi ohranjenosti in raznovrstnosti naše gozdove lahko v
celoti pojmujemo kot veliko naravno vrednoto, ki je
pomembna za slovenski in tudi za širši evropski prostor. S
sonaravno usmeritvijo gospodarjenja z gozdovi slovensko
gozdarstvo varuje in neguje to pomembno vrednoto in s tem
opravlja tudi pomembno kulturno poslanstvo.

Ohranitev vseh prosto živečih živalskih vrst in njihovega
naravnega življenjskega okolja je zaradi nasprotij interesov v
prostoru strokovno zahtevna naloga, ki mora temeljiti na
kakovostnem načrtovanju upravljanja s populacijami kot
sestavnem delu načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Načrti
morajo zato obvezovati vse, ki posegajo v naravo. V kulturni
krajini so okrnjeni naravni samoregulacijski mehanizmi, s
katerimi naravni ekosistemi vzdržujejo dinamična naravna
ravnotežja med vsemi svojimi sestavnimi deli, zato je v takih
okoliščinah nujno človekovo poseganje v populacije (lov).

V gozdu je veliko redkih ekosistemov in vrst organizmov, ki jih
je treba posebej varovati. Gozdarstvo je z oblikovanjem gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov ter z izločitvijo posebej
pomembnih habitatov za prosto živeče živali že opravilo
pomembno nalogo. Ker so gozdarski strokovnjaki dobro ekološko izobraženi in so ustrezno terensko organizirani, je smotrno, da se varstvo naravne dediščine in upravljanje zavarovanih območij v gozdnem prostoru v skladu s strategijo varstva
narave v operativnem pogledu zaupa tudi javni gozdarski
službi.

Usmeritve:
• prosto živeče živali je treba skupaj z njihovim življenjskim
okoljem obravnavati v večjih ekološko zaokroženih območjih;
• razvoj populacij prosto živečih živali, katerih razvoj je
mogoče usmerjati z ukrepi v populacijah ali v njihovem življenjskem okolju, mora na podlagi lovskogojitvenih načrtov
usmerjati Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lovskimi organizacijami in drugimi uporabniki prostora (kmetijci,
vodarji idr.);
• posegi v populacije prosto živečih živali in v njihovo življenjsko okolje morajo temeljiti na analizah stanja vegetacije
in živalskih populacij, zato je treba zagotoviti redno in celovito spremljanje (monitoring) njihovega stanja;
• zaradi ohranjanja ekološkega ravnotežja je treba zagotoviti
izvedbo načrtovanih posegov v populacije prosto živečih
živali in v njihovo življenjsko okolje;
• za ohranitev pestrosti živalskega sveta je pomembno, da
skrbimo za raznovrstno naravno zgradbo gozda, zlasti za
ohranjanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst ter ustreznega števila sušic in drevesnih dupel;
• zaradi zagotavljanja povezav med prostorsko ločenimi
populacijami prosto živečih živali je treba opustiti njihovo
rajonizacijo z vmesnimi prostimi conami in odstreljevanje
prehodnih živali daleč od njihovih običajnih biotopov, z ureditvijo biokoridorjev pa živalim zagotoviti možnost prostega
prehoda med populacijami;
• za naravovarstvene namene in raziskovanje prosto živečih
živali naj se dosedanje površine gojitvenih lovišč vključijo v
načrtovana zavarovana območja, kar je tudi v skladu s priporočili Svetovne zveze za varstvo narave (I. U. C. N.), ki državam
priporoča, naj posebej zavarujejo 11 - 13% njihove površine
za ohranitev življenjskega prostora prosto živečih divjih živali;
• uveljaviti je treba omejitvene pogoje za gradnjo komercialnih obor, ki so nasprotne sonaravnemu konceptu gojitve
avtohtone divjadi.

Usmeritve:
• zagotovitev popolnega varstva gozdnih rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi odkup);
• zagotovitev popolnega varstva gozdov v območjih I. in II.
varstvene kategorije po IUCN;
• ureditev evidenc s področja naravne dediščine v gozdnem
prostoru;
• določitev površin varovalnih gozdov in gozdov s poudarjeno naravovarstveno in ekološko vrednostjo ter izdelava strokovnih podlag za njihovo zakonsko zaščito;
• izločitev manjših površin gozdov (ekocelic) in posameznega drevja z namenom ohranjanja in povečevanja biotske
pestrosti gozdnega prostora;
• sodelovanje gozdarstva pri izdelavi strokovnih in zakonskih podlag za razglasitev naravnih parkov in drugih zavarovanih območij;
• izdelava programa za vključitev Zavoda za gozdove Slovenije v izvajanje operativnih naravovarstvenih nalog v gozdnem
prostoru ter v upravljanje zavarovanih območij.
4.7 Načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
Za usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora, ki temelji
na načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti, je
potrebno skrbno načrtovanje. To obsega kakovostno analizo
stanja ter gozdu in njegovim funkcijam ter potrebam gozdnih
posestnikov prilagojene cilje in ukrepe. Načrtovanje mora
temeljiti na celostnem in naravi gozda prilagojenem ter prostorsko predstavljivem informacijskem sistemu.
Načrti za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski,
gozdnogojitveni in lovskogojitveni) se morajo med seboj
dopolnjevati in morajo tvoriti funkcionalno celoto. Pri izdelavi
teh načrtov naj poleg gozdarskih sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, v načrtovalski proces pa je treba pritegniti tudi
lastnike gozdov. Vsebina prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov mora biti obvezna strokovna podlaga krajinskim
načrtom in drugim načrtom s področja urejanja prostora.

4.5 Varstvo voda v gozdnem prostoru
Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji, blagodejnega vpliva
gozda na vodne razmere in dejstva, da v gozdu izvira večina
naših vodotokov, ima gozd izjemno pomembno vlogo pri
preskrbi z vodo, pri uravnavanju vodnega odtoka in pri vplivu
na vodo kot biotop za številne oblike življenja. V gozdnem
prostoru bi se zato javna gozdarska služba v prihodnje morala
vključiti v upravljanje in gospodarjenje z vodo kot enakopravni soudeleženec.

Usmeritve:
• načrtovanje mora temeljiti na takšnih podatkih o gozdovih,
ki bodo v zaključenih ekoloških celotah omogočali objektivno
oceno stanja in spremljanje njihovega razvoja skozi daljša
časovna obdobja; podatki morajo biti preverljivi, njihov obseg
(vrsta in količina) pa prilagojen zahtevam posameznih vrst in
ravni načrtovanja; med seboj se morajo dopolnjevati in ne
podvajati; zasnovani morajo biti tako, da jih je mogoče vključiti v celovit prostorski informacijski sistem;
• načrtovanje mora omogočiti dinamično prilagajanje naravnim procesom, vlogam gozdov in različnim motnjam pri
gospodarjenju z go zdovi;
• intenzivnost načrtovanja mora biti prilagojena intenzivno-

Usmeritve:
• načrtovati ukrepe v gozdovih tudi z vidika njihove vodnogospodarske vloge;
• v območjih s poudarjeno hidrološko vlogo gozdov je treba
omejiti in nadzirati dejavnost vseh, ki posegajo v gozd in
gozdni prostor;
• ohranjati naravno strukturo gozdov in skupin drevja nad
vodonosniki in ob vodnih telesih;
• obravnavati vodo v gozdu kot pomemben biotop in temu
prilagoditi ukrepe v gozdnem prostoru;
poročevalec, št. 50
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sti gospodarjenja z gozdovi ter rabe gozdov in gozdnega
prostora;
• v načrtovanje je treba tvorno vključiti lastnike gozdov in
določiti usklajene dolgoročne cilje in usmeritve gospodarjenja z gozdovi.

izboljšujejo rast gozdnega drevja, moramo nabiranje gob v
gozdu omejiti oziroma prilagoditi njihovi regeneracijski moči;
• za nabiranje redkih in ranljivih rastlinskih in živalskih vrst,
ki jih je sicer dovoljeno nabirati, ter za vsako nabiranje gozdnih rastlin, njihovih plodov in živali v večjih količinah je treba
postopno uvesti dovolilnice za nabiralce.

4.6 Pridobivanje gozdnih dobrin

Obseg pridobivanja lesa in trendi krepitve iesnoproizvodnega
potenciala gozdov

Načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdom zahteva, da
hkrati s pridobivanjem dobrin iz gozda skrbimo za njegovo
dolgoročno ohranitev. To pomeni, da iz gozda skozi daljše
časovno obdobje ne smemo jemati nobene dobrine v večjih
količinah, kot je je gozd sposoben obnoviti, z gojitvenimi
ukrepi, ki so namenjeni večjemu donosu posamezne dobrine,
pa ne smemo zmanjševati biotske pestrosti gozda, njegove
*'vljenske moči ali oslabiti splošno koristnih funkcij gozdov.
Med pomembnimi dobrinami, ki jih pridobivamo iz gozda, so
Poleg lesa predvsem gobe, divjad, plodovi, čebelji izdelki in
fazlična zdravilna zelišča. Les je obnovljiva naravna dobrina
'h najpomembnejša domača surovina, zato bi morali povečanje proizvodnega in vrednostnega izkoristka gozdnih rastišč
razumeti kot pomembno strateško nacionalno nalogo. Prizadevati si moramo tudi za čim boljši izkoristek oziroma ovrednotenje lesa.

Ob skrbni negi gozda je z gozdnogospodarskimi načrti v3
obdobju 1991-2000
predviden letni 3 posek 3.018.000 m
(1.732.000 m3 iglavcev
in 1.286.000 m listavcev) oziroma v
3
povprečju 2.8 m na hektar vseh slovenskih gozdov. Takšna
zmerna intenziteta sečenj (66% prirastka pri iglavcih in 50%
prirastka pri listavcih) bi se morala nadaljevati tudi vnaprej, to
pa bi v obdobju naslednjih tridesetih let omogočilo povečanje
lesnih zalog za več kot tretjino (okrog 36%), prirastka pa za
četrtino (okrog 26%). Po bilančnih ocenah naj bi 3se do leta
2020 lesna zaloga dvignila povprečno
na 262 m /ha, letni
prirastek pa naj bi dosegal 6.2 m3 /ha. Hkrati bi se tako
ponovno povečeval tudi največji možni letni posek, ki se je od
obdobja 1981-1990 do obdobja 1991 -2000 zaradi povečanih
ekoloških problemov in pojava t. i. umiranja gozdov precej
znižal (za 19%),3 v treh desetletjih pa naj bi enakomerno
narasel na 3.6 m /ha in leto. Tako bi bila po količini dosežena
84 odstotna izkoriščenost gozdnih rastišč, okrepile pa bi se
tudi ekološke funkcije gozdov. Dolgoročni cilj je, da bi bila
lesna zaloga slovenskih gozdov v povprečju vsaj za polovico
višja od sedanje (optimalna lesna zaloga naj bi dosegla 300
m3 /ha), razmerje med iglavci in listavci pa naj bi se še bolj
spremenilo v korist listavcev.

Usmeritve:
• pridobivanje gozdnih dobrin pomeni motnjo v razvoju
9ozdnega ekosistema, zato mora biti čim manj razdiralno,
usklajeno z regeneracijsko močjo gozda in prilagojeno stopal' trajne obnovljivosti dobrin; smernice in omejitve za pridobivanje dobrin iz gozda morajo biti zato določene v gozdnogospodarskih načrtih;
• Pridobivanje gozdnih dobrin v gozdu je omejeno, zato se
boramo usmeriti v vzgojo njihove kakovosti oziroma v njihovo smotrno izrabo;
• ob pridobivanju lesa je treba zagotoviti dovolj intenzivno
negovanje gozdnih sestojev in izboljševanje njihove zasnove
(predvsem z nemotenim naravnim obnavljanjem);
• v ekološko občutljivejših gozdovih in v gozdovih s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami gozdov morajo biti
koncentracije sečen j manjše;
• upravljanje populacij prosto živečih živali mora biti usmerjeno predvsem v vzpostavljanje ravnovesja v gozdnem ekosistemu, manj pa v gojitev posameznih vrst divjadi;
• ker so glive pomembni razgrajevalci organske snovi in
leto
1990
2000
2010
2020

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

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

Pričakovana sortimentna struktura možnega poseka v
obdobju 1991 -2000 naj bi se zlasti pri listavcih zaradi potreb
po redčenjih spremenila, tako da delež hlodovine listavcev ne
bi presegel 30 % mase možnega poseka (okrog 340.000 m3).
Po predvidevanjih naj bi bila skoraj polovica lesa listavcev
porabljena za kurjavo. Ob realizaciji celotnega možnega
poseka iglavcev in listavcev naj bi letna količina lesa za
energijske namene znašala okrog 1 mio m3 (50% drv ter 50%
industrijskih lesnih ostankov listavcev in iglavcev).
Preglednica 10: Prognoza gibanja lesne zaloge, prirastka in
možnega poseka

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

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

3
možni posek v 000 m
iglavci listavci skupaj
1,732 1,286 3,018
1,848 1,442 3,291
1,958 1,612 3,570
2,069 1,786 3,855

Gibanje lesne zaloge v slovenskih gozdovih
300,000
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Gibanje prirastka in močnega poseka v slovenskih gozdovih
prirastek iglavcev
prirastek listavcev
prirastek skupaj
modu posek iglavcev
moOu posek listavcev
modi posek skupaj

Opomba: Povečanje lesne zaloge in prirastka od leta 1947 do
1990 je poleg njunega povečanja na enoto površine tudi
posledica povečanja gozdnih površin.

• rabo gozdnih cest, ki nimajo poudarjenega javnega značaja, je umestno omejiti;
• gozdne ceste je treba razvrstiti glede na prometno obremenitev ter gozdnogospodarske in javne namene; temu je treba
prilagoditi tudi intenziteto njihovega vzdrževanja in obseg
sredstev, ki jih država lokalnim skupnostim prispeva iz proračuna;
• v okviru načrtov za gospodarjenje z gozdovi je treba izdelati programe prednostne izgradnje gozdnih prometnic;
• za zagotovitev vzdrževanja gozdnih cest je potrebno tesno
sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije in pristojnih lokalnih skupnosti.

4.9 Opravljan]« del v gozdovih
Izvedba del mora skrbno slediti ukrepom, ki so določeni z
gozdnogojitvenimi načrti in izdanimi odločbami.
Usmeritve:
• razvijati je treba gospodarne tehnologije pridobivanja lesa,
ki bodo čim manj poškodovale gozd, človeka pa obvarovale
pred škodljivimi posledicami težkega in nevarnega dela v
gozdu;
• pri izbiri izvajalcev del v gozdovih je treba poleg stroškovnega vidika upoštevati tudi ekološko ustreznost njihovih
delovnih sredstev, znanje in kakovost opravljanja del v bližnji
preteklosti ter njihovo urejenost preventivnega varstva pri
delu; v državnih gozdovih je treba poleg tega upoštevati še
sposobnost opravljanja vseh potrebnih del na večjem zaokroženem območju (npr. v gospodarski enoti), izvajalcem pa
omogočiti razvoj učinkovitih in obzirnih tehnologij;
• pri oddajanju del izvajalcem naj se v državnih gozdovih
upoštevata načelo dolgoročnosti in pravica dosedanjih upravIjalcev (gozdarskih izvajalskih in drugih podjetij ter zadrug),
da nadaljujejo z izvajanjem del v gozdovih v skladu z zakonom;
• izdelati je treba programe usposabljanja in izobraževanja
lastnikov gozdov ter nameniti več pozornosti svetovanju, ko
lastniki sami opravljajo gozdna dela.
• opravljanje del v gozdnem ekosistemu mora biti prilagojeno ekološki občutljivosti gozdnih ekosistemov, ekološkim in
socialnim funkcijam gozdov, zdravstvenemu stanju in poškodovanosti gozdov, biološkemu ritmu gozda, pomenu gozda
kot življenjskega prostora prosto živečih živali, strukturi
gozdne posesti (lastništvo in razdrobljenost) in zmožnostim
lastnikov gozdov ter humanosti in varnosti dela v gozdu.
4.10 Gozdne prometnice
Med gozdnimi prometnicami so vlake namenjene skoraj izključno spravilu lesa, gozdne ceste pa imajo za gospodarjenje
z gozdovi širši pomen. Nekatere so namenjene tudi izpolnjevanju turistične, rekreacijske ter drugih socialnih vlog gozdov
ali pa povezujejo samotne kmetije in zaselke. Ker so vse
gozdne prometnice v gozdnem ekosistemu tujek, jih je treba
načrtovati, graditi in vzdrževati zelo skrbno, pri rabi gozdnih
cest pa je treba upoštevati tudi življenjski utrip gozda.

4.11 Trg gozdnih dobrin
Pri obravnavanju donosov iz gozdov je treba upoštevati vse
gozdne dobrine - od lesa in lova do ekoloških in socialnih
koristi gozdov. Nihanja na trgu gozdnih dobrin ne bi smela
negativno vplivati na gozd. Smotrno je, da pri izbiri drevja
upoštevamo tudi povpraševanje po določenih gozdnih lesnih
sortimentih, vendar pa mora biti to vselej v mejah, ki zagotavljajo trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij. Kakovost in
vrednost gozdov v lesnoproizvodnem pogledu je mogoče
povečati predvsem z redčenji mlajših sestojev, zato je treba
ustvariti pogoje za ekonomično izrabo drobnih gozdnih lesnih sortimentov.
Usmeritve:
Za uspešno delovanje trga gozdnih lesnih sortimentov in za
preprečevanje njegovih negativnih vplivov na gozd je treba:
• izdelati mednarodno primerljive standarde za gozdne
lesne sortimente;
• oblikovati informacijski sistem za trg gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov ter spremljati razmerje
med trgom in donosnimi možnostmi gozdov;
• zagotoviti aktivno vlogo države pri vzdrževanju stabilnega
trga gozdnih lesnih sortimentov;
• pospeševati prostovoljno povezovanje individualnih
ponudnikov gozdnih lesnih sortimentov.
4.12 Lastništvo gozdov In povečevanje deleža Javnih gozdov

Usmeritve:

Pri gospodarjenju z gozdovi je treba upoštevati, da obstaja v
gozdovih poleg lastninskega tudi javni (ekološki in socialni)
interes. Lastnik, ki gospodari s svojim gozdom, mora upoštevati načela sonaravnega gospodarjenja ter z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom predvideno največjo
dopustno oziroma ekološko še sprejemljivo višino poseka,
opraviti pa mora tudi nujna gojitvena in varstvena dela.

• gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdrževati
skladno z načeli varstva narave in bioekološke stabilnosti
gozdov; to je še posebej pomembno v ekološko občutljivejših
gozdovih;

Zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in
njihovih funkcij je država zainteresirana za povečevanje
deleža javnih gozdov predvsem tam, kjer so splošno koristne
funkcije posebej poudarjene (varovalni gozdovi in gozdovi s
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posebnim namenom - gozdni rezervati, gozdovi, ki so razglašeni za naravne znamenitosti, rekreacijski gozdovi v okolici
mest, gozdovi v okolici vodnih virov itd.). Država si bo zato
prizadevala (morale pa bi si tudi lokalne skupnosti) za postopen odkup teh gozdov, poleg tega pa bo iz prihodkov od
gospodarjenja odkupovala tudi druge gozdove, s čimer se bo
postopno povečeval delež javnih gozdov. Pri tem pa je tudi
pomembno, da ostanejo v zasebni (kmečki) lasti vsi gozdovi,
pomembni za ohranitev in razvoj našega podeželja in še
posebej hribovskih kmetij.

nje gozdnih del v državnih gozdovih, na podlagi razvojnega
programa pa tudi zamenjavo, zakup ali nakup bližnjega gozda
pod ugodnejšimi pogoji;
• na kmetijah je treba pospeševati razvoj dopolnilnih proizvodnih dejavnosti (npr. kakovostne predelave lesa, tradicionalne lesne obrti, kuhanja oglja, ipd.) ter razvoj storitvenih
dejavnosti, povezanih z gozdom ter privlačnostjo gozdnate
krajine in podeželja (npr. ekološki turizem, turizem na kmetiji,
ipd.);
• ohranjanje kmetij in usmerjanje njihovega razvoja je treba
v prihodnosti pretežno sistemsko urejati (davčne olajšave,
sofinanciranje del ipd.).

Usmeritve:
* izdelati je treba program in merila prednostnega odkupa
gozdov glede na njihov javni pomen, ogroženost funkcij in
glede na višino odškodninskih stroškov ter izdelati projekcijo
povečevanja gozdnega fonda v javni lasti;
* država in lokalne skupnosti morajo v skladu s programom
prednostnega odkupa gozdov zagotoviti sredstva za postopen odkup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in tudi sredstva za nakup lesnoproizvodnih gozdov, s
ciljem povečanja površine javnih gozdov, poleg tega pa mora
država (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) preostanek
dohodka (rento) iz gozdov prednostno namenjati za nakup
•udi drugih gozdov;
* proučiti je treba pravne možnosti za zaustavitev nadaljnega drobljenja zasebne gozdne posesti.

4.15 Javna gozdarska služba
Velika površina gozdov, njihova velika raznolikost v pogledu
rastišč, sestojev in funkcij, velika razdrobljenost gozdne posesti ter dosežena stopnja intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi narekujejo stabilno organizacijo strokovnega usmerjanja
razvoja gozdov. Razlog za stabilno organizacijo gozdarske
strokovne službe je tudi v tem. da lahko le v daljšem časovnem obdobju oblikujemo zdrave, stabilne in kakovostne gozdove. Takšna strokovna služba tudi spremlja in s svetovanjem
ter ekonomskimi in pravnimi mehanizmi preprečuje negativne
vplive na gozd ter skupaj z inšpekcijsko službo zagotavlja
ohranitev in pozitiven razvoj gozdov in njihovih funkcij. Javna
gozdarska služba skupaj z lastniki gozdov skrbi za vse gozdove, zaradi njene strokovne usposobljenosti in teritorialne
organiziranosti pa je smotrno, da opravlja tudi naloge s
področja varstva narave.

4.13 Gozdno zadružništvo In druge oblike povezovanja lastnikov

Usmeritve:

Zaradi učinkovitejšega in ekonomičnejšega gospodarjenja z
gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti je smotrno spodbujati
povezovanje zasebnih lastnikov gozdov v zadruge in druge
oblike povezovanja.

• zagotoviti je treba optimalno kadrovsko izpopolnitev javne
gozdarske službe (v teritorialnem in funkcionalnem pogledu);
v najintenzivneje gospodarjenih gozdovih bi v povprečju velikost gozdnega revirja ne smela presegati 1600 ha, v povprečju
pa bi v Sloveniji revir ne smel biti večji kot 2500 ha; gozdarski
strokovnjak do ravni krajevne enote naj bi v povprečju skrbel
za površino do 1850 ha;
• naloge javne gozdarske službe je treba v sodelovanju s
službami za varstvo narave tudi formalno razširiti na področje
operativnega varstva narave, posebej na upravljanje zavarovanih območij;
• javna gozd arska služba naj bo na terenu pooblaščeni
skrbnik državnih gozdov in usmerjevalec dela z gozdom;
• zagotoviti je treba stabilno proračunsko financiranje javne
gozdarske službe v njenem optimalnem obsegu, vključujoč
tudi sredstva za opravljanje dodatnih nalog s področja naravovarstva; pri financiranju je treba upoštevati njen izrazito
terenski značaj.

Lastniki gozdov se povezujejo v gozdne zadruge ali v druge
oblike povezovanja predvsem zato, da bi bili uspešnejši pri:
opravljanju gozdnogospodarskih del ter pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic;
* pridobivanju sredstev iz proračuna na podlagi javnih razpisov;
* prodaji gozdnih lesnih sortimentov;
* zbiranju in odkupu nelesnih gozdnih dobrin;
* proizvodnji gozdnih sadik;
* razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
* zmanjšanju stroškov nakupa in uporabe gozdarske
opreme;
* usposabljanju članov in prenašanju sodobnih strokovnih
znanj v prakso;
* zastopanju interesov članov pri sporih z drugimi uporabniki
gozdov oziroma nosilci dejavnosti, ki negativno vplivajo
n
a gozd ter pri posegih v gozdove.

4.16 Inšpekcija v gozdovih in gozdnem prostoru
Zaradi pretežno svetovalne vloge javne gozdarske službe, ki
lastnike gozdov oziroma izvajalce del v gozdovih z nasveti
strokovno usmerja k ustreznemu ravnanju z gozdovi, je lahko
inšpekcijska služba v primerjavi z javno gozdarsko službo,
razmeroma maloštevilna, njeno delo pa se mora prilagoditi
sonaravnemu in večnamenskemu konceptu gospodarjenja z
gozdovi in spremenjenemu odnosu do lastnine. Z novim zakonom o gozdovih postajajo lastniki gozdov osrednji subjekti
inšpekcijske presoje. Zaradi zagotovitve enotne obravnave
nedopustnih primerov ravnanja z gozdom mora biti inšpekcijska služba oblikovana celovito in skupaj z inšpekcijo za okolje
in prostor nadzirati ves naravni prostor (skupna gozdarska,
lovska in ribiška inšpekcija).

*•14 Razvoj kmetij in podeželja
Pf
i določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s kmečkimi
9ozdovi je treba upoštevati, da je gozd del kmetije, zato
Moramo na kmetijo gledati celostno in pri tem upoštevati
®kološki, socialni in gospodarski vidik ter ji priznati njeno
vlogo pri vzdrževanju kulturne krajine. Pri načrtovanju gozd"ogojitvenih ukrepov v kmetovem gozdu je treba upoštevati
razvojne potrebe kmetije. Zlasti v gorskem svetu, kjer je gozdarstvo večinoma najpomembnejša gospodarska dejavnost
kmetije, mora javna gozdarska služba sodelovati tudi pri oblikovanju skupnih razvojnih programov (npr. CRPOV), pri oblikovanju in izvajanju skupnih izobraževalnih programov ter pri
oblikovanju skupnega programa graditve in vzdrževanja infrastrukturnih objektov. Ohranjenost in privlačnost naše gozdne
krajine ter urejenost kmetij in podeželja so pogoj kakovosti
2'vljenja na podeželju ter tudi pomemben sestavni del celovite
'uristične ponudbe.

Usmeritve:
• pri gozdarskem nadzoru se mora inšpekcijska presoja
osredotočiti predvsem na posledice, ki jih ima neprimerno
ravnanje v gozdovih in gozdnem prostoru na ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov;
• doseči je treba, da bi inšpektor na terenu hkrati opravljal
gozdarski, lovski, sladkovodni ribiški in naravovarstveni nadzor v gozdnem prostoru in ga zato ustrezno izobraziti;
• treba je zagotoviti izpopolnitev delovnih mest inšpekcijske

Usmeritve:
* država naj kmetijam s težkimi razmerami pridelovanja
(Predvsem v hribovitem in gorskem svetu) omogoči opravlja61
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službe in njeno ustrezno teritorialno organiziranost, da bo
lahko uspešno nadzirala vse dejavnosti v gozdnem prostoru.

sobljene raziskovalne organizacije v povezavi s strokovnjaki v
javni gozdarski službi in v gozdarskih izvajalskih podjetjih.
Raziskovalna dejavnost mora biti po eni strani aplikativna, po
drugi pa prispevati v svetovno zakladnico znanja (temeljne
raziskave). Usmeritev raziskav je določena s ciljnim raziskovalnim programom GOZD, ki zajema zlasti tale področja:

4.17 Izobraževanje in gozdarski strokovni kadri
Pomen gozdov, zahtevnost celovitega usmerjanja njihovega
razvoja in dolgoročnost posledic napačnega ravnanja z njimi
zahtevajo široko izobraženega gozdarskega strokovnjaka,
primerno izobraženega lastnika gozda in dobro usposobljenega gozdnega delavca. Zato je treba dograditi in razširiti
celoten sistem gozdarskega izobraževanja, od programov
usposabljanja gozdnih delavcev, izobraževanja lastnikov gozdov, do izpopolnjevanja študijskih programov za gozdarske
strokovnjake.

• gozdnogojitvene raziskave slovenskih gozdov: proizvodna
sposobnost gozdnih rastišč, rastni potencial sestojev in reakcijska sposobnost drevja oziroma gozda na gozdnogojitvene
ukrepe,sonaravno gospodarjenje z gozdovi, kakovost drevja
in lesa v sonaravno grajenem gozdu;
• narava gozda: gozdni rezervati, dendrokronološke in dendroekološke raziskave v Sloveniji, biotska pestrost gozdnih
ekosistemov, prosto živeče živali v gozdnem ekosistemu in
krajini, bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega
varstva gozdnih ekosistemov, vplivi onesnaženega zraka in
drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme, populacijsko-genetske in ekofiziološke raziskave
gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rasti in razvoja
gozdnega semenja in sadik;
• gozd kot predmet varovanja in gospodarjenja: celostni
informacijski sistem in integralni monitoring gozdnih ekosistemov, spopolnjevanje metod in tehnike gozdarskega načrtovanja, trajnostno gospodarjenje z gozdovi v zasebni lasti,
proučevanje vloge in pomena energijskih tokov na gorski
kmetiji in v gozdnati krajini, energetski potencial slovenskih
gozdov, mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic, obremenitev gozdnih
delavcev zaradi delovnega okolja, podlage za oblikovanje
nacionalne gozdarske politike, usklajevanje pridobivanja lesa
z drugimi gozdnimi funkcijami, spremljanje in razvoj okolju
prijaznih tehnologij pridobivanja lesa;
• gozd kot del našega življenjskega okolja: krajinsko-ekološka tipizacija gozdnate krajine in vloga gozda v (re)vitalizacij*
kulturne krajine, narava in zakonitosti funkcij gozda, snovanje
modelov za proučevanje vplivov na okolje, starejša zgodovina
gozdov in gozdarstva.

Sonaravni in večnamenski način ravnanja z gozdom zahteva
univerzalnega in stalnega strokovnjaka, specialisti pa so mu
pri tem v pomoč. Strokovnjak javne gozdarske službe mora
biti usposobljen za usmerjanje razvoja celotne gozdnate krajine, za gospodarjenje z ekosistemi nad zgornjo gozdno mejo,
za gospodarjenje z divjadjo in drugimi prosto živečimi živalmi,
za varstvo naravne dediščine in za upravljanje zavarovanih
območij, za revitalizacijo degradiranega sveta, za razvijanje
okolju prijaznega turizma in rekreacije na prostem ter za
naloge na področju urbanega gozdarstva.
Usmeritve:
• treba je pripraviti izobraževalne programe za lastnike gozdov skladno z njihovimi potrebami. Pri tem je treba upoštevati
njihovo že obstoječe znanje, pripravljenost in opremljenost za
delo v gozdu in druge dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje
vsebine izobraževalnih programov; za izvedbo izobraževalnih
programov je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva iz
proračuna (sofinanciranje);
• treba je oblikovati ustrezni učni program za poklic gozdnega delavca in za poklic kmet-gozdar ter gozdnim delavcem omogočiti pridobitev posebnih znanj na ožjih delovnih
področjih;
• treba bi bilo oblikovati ustrezni učni program za štiriletno
srednjo šolo s posebnim poudarkom za nadaljni študij na
področju gospodarjenja z obnovijimi naravnimi viri.
• v poklicnih in srednjih kmetijskih šolah naj se v programe
uvede tudi temeljne vsebine s področja gozdarstva;
• posebno pozornost bo treba nameniti oblikovanju izobraževalnih programov za revirne gozdarje (višja šola oz. visoka
strokovna šola);
• kakovostno uvajanje diplomiranih gozdarskih strokovnih
kadrov vseh stopenj v gozdarsko prakso je treba zagotavljati z
načrtnim in mentorsko vodenim pripravništvom;
• znanje gozdarskih strokovnjakov je treba obogatiti z znanji, ki so potrebna za razvoj poučne, turistične, rekreacijske in
drugih vlog gozdov ter za uspešno komuniciranje z lastniki
gozdov;
• pospeševati je treba izobraževanje in ozaveščanje javnosti
tudi za razvoj trajnostnega turizma v gozdnem prostoru in na
podeželju;
• organizirati se morajo neformalne oblike izobraževanja na
temo gozda, gozdarstva in sorodnih dejavnosti (seminarji,
delavnice, študijski dnevi), poleg tega pa mora Zavod za
gozdove Slovenije pripraviti program internega izobraževanja;
• podiplomski študij (specialistični, magistrski, doktorski in
postdoktorski) bi bilo treba organizirati tudi kot interdisciplinarni študij s področja ohranjanja in sonaravnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri;
• pripraviti je treba celovit pregledni program izobraževanja
v gozdarstvu na vseh ravneh;
• gozdarskemu oddelku Biotehniške fakultete in Srednji
gozdarski in lesarski šoli Postojna je treba pod ugodnimi
pogoji omogočiti opravljanje praktičnega pouka v gozdnem
revirju, ki je v lasti Republike Slovenije.

4.19 Mednarodno sodelovanje
Slovensko gozdarstvo se mora kot celota še bolj odpirativ
svet ter sodelovati pri skupnem iskanju rešitev gozdarskih
problemov in problemov ohranjanja naravnega okolja. Pri tem
je bistveno usklajeno sodelovanje državnih organov, Gozdar
skega oddelka Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.
V okviru mednarodnega sodelovanja bo treba izpolnjevati
naloge zlasti na tehle področjih:
• sodelovanje pri dograjevanju in izpolnjevanju določil mednarodnih konvencij in resolucij (Alpska konvencija, Strasbourgške in Helsinške resolucije o varstvu gozdov v Evropi.
Konvencija o biološki pestrosti, Bernska konvencija ipd.);
• sodelovanje z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, katerih članica je tudi Slovenija (npr. UN-EC&
FAO, EFI, IUFRO, PROSILVA ipd.);
• sodelovanje pri projektih Sveta Evrope (npr. projekt Evropsko leto varstva narave 1995) in Evropske zveze (npr. PHARE
projekti MERA, CORINE in FIRS, projekt COST ter projekti
spremljave poškodovanosti gozdov na evropski mreži);
• dvostranska sodelovanja s sorodnimi ustanovami posameznih držav, ki vključujejo tudi izmenjavo podiplomcev j"
načrtno pošiljanje naših podiplomcev v tujino na formalno f
neformalno izobraževanje, počitniške izmenjave študentov
gozdarstva in izmenjavo pedagoških in raziskovalnih delavcev ter strokovne in znanstvene literature oziroma povezavo Z
mednarodnimi informacijskimi sistemi;
• organiziranje mednarodnih strokovnih prireditev.
4.20 Financiranje gozdarstva
Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vsej!
potrebnih del v svojih gozdovih. V gozdovih, ki so v las"
Republike Slovenije, zagotavlja izvedbo vseh del država prek°
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Sloveniji
Država iz proračuna zagotavlja sredstva za delo javne gozdar*
ske službe, poleg tega pa zaradi skrbi za splošnokoristn®
vloge gozdov zagotavlja tudi povračila za zmanjšanje done

4.18 Raziskovalna dejavnost
Raziskovanje gozdov in gospodarjenja z njimi mora temeljiti
na enotnem večdiscipiinarnem raziskovalnem programu ne
glede na vire financiranja, izvajati pa ga morajo za to uspoporočevalec, št. 50
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sov iz varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter
prispeva lastnikom gozdov k stroškom gospodarjenja z gozdom.

poškodovanih gozdov: sadike in 20% stroškov;
- vzdrževanje gozdnih cest: 35% od vrednosti vzdrževalnih
del;
- investicije (gozdne ceste, drevesnice): po pogojih javnega
razpisa;
• funkcije gozdov: če ekološke ali socialne funkcije bistveno
vplivajo na način gospodarjenja z gozdom, se sofinanciranje
poveča za 10%, če pa določajo način gospodarjenja pa za
20%;
• velikost zasebne gozdne posesti: do sofinanciranja za
gozdnogojitvena in varstvena dela so upravičeni samo lastniki, ki imajo manj kot 100 ha lesnoproizvodnih gozdov; ,
• socialno-ekonomski položaj lastnikov gozdov: prednost
pri pridobivanju sredstev- na javnih razpisih imajo lastniki
gozdov, ki sta jim kmetijstvo in gozdarstvo glavni dejavnosti
preživljanja (kmetje) in lastniki, ki se za izvedbo projekta
združijo v večje skupine;
• težavnost naravnih razmer za kmetijsko in gozdno proizvodnjo: v težavnih naravnih razmerah se lahko sofinanciranje
poveča največ za 30%.

Država tako financira zlasti dela za preprečitev ali zmanjšanje
negativnih motenj v delovanju gozda in dela v varovalnih
gozdovih in v hudourniških območjih, sofinancira pa gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali, semenarstvo in investicije v
gozdne drevesnice, sanacijo gozdov, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan, obnovo gozdov na pogoriščih in
obnovo gozdov, poškodovanih po naravnih ujmah, redčenje
drogovnjakov in premeno v zasebnih gozdovih ter gradnjo in
vzdrževanje gozdnih cest. Država financira in sofinancira dela
v gozdovih na podlagi gozdnogojitvenih načrtov ali drugih
izvedbenih projektov oziroma načrtov v sklopu programa
vlaganj v gozdove, ki ga za tekoče leto pripravi Zavod za
gozdove Slovenije. Pri sofinanciranju gozdarskih dejavnosti
morajo biti upoštevana tale merila oziroma deleži kritja stroškov:
• vrsta del:
- obnova gozdov: umetna - sadike plačane v celoti, naravna
- 30% stroškov;
- nega gozdov: 20-40% oziroma po pogojih javnega razpisa
za nego drogovnjakov:
- varstvo gozdov: pred požari - do 70%, pred divjadjo material in 30% drugih stroškov, pred boleznimi in fitofagimi
žuželkami - 30% oziroma material in 20%;
- nega habitatov prosto živečih živatf: 30-70%;
- premena degradiranih gozdov: po pogojih javnega razpisa;
- obnova gozdov na pogoriščih ter sanacija oziroma obnova

Iz opisanih meril in načrtovanih del v gozdnogospodarskih
načrtih za obdobje 1991-2000 sledi, da bo za optimalno
uresničevanje nalog programa razvoja gozdov potrebno letno
zagotoviti 4380 mio. SIT, kar bi po predvidenem proračunu za
leto 1995 predstavljalo 0.87% proračunskih sredstev oziroma
0.204% bruto domačega proizvoda. Ta delež znaša približno
petino vrednosti letno posekanega lesa. Pregled deležev za
posamezne sklope del kaže preglednica 11.
Preglednica 11: Potrebni letni obseg finančnih sredstev za
optimalno uresničevanje nalog programa razvoja gozdov

NAMEN UPORABE SREDSTEV

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

optimalni
program
(leto 2000)
v mio SIT
2520
280

DELEŽ - %
proračuna
1995

5
35

0.001
0.007

30

0.006

114
196
56
30

0.023
0.039
0.011
0.006

345
16
17
42

0.068
0.003
0.003
0.008

585
109
4380

0.116
0.022
0.870

0.501
0.056

Predvideni optimalni letni obseg finančnih sredstev naj bi bil
uresničen najpozneje v letu 2000. Dinamiko zagotavljanja
finančnih sredstev za obdobje do leta 1997 se določi v operativnem programu izvedbe nalog.

Opomba: Finančni obseg je podan v cenah za leto 1995,
hkrati pa izražen v deležu od proračuna RS predvidenega v
letu 1995 v proračunskem memorandumu (503.467 mio SIT).
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• pri snovanju davčne politike si je treba prizadevati za
primerno razmerje med davkom na katastrski dohodek in
obdavčenjem prometa z gozdnimi proizvodi; katastrski dohodek naj bo čim bolj prilagojen rastiščnemu potencialu gozdov
in dejanskemu stanju sestojev, davek in druge obveznosti od
katastrskega dohodka pa tolikšne, da lastnika spodbujajo k
skrbnemu gospodarjenju z gozdom, hkrati pa ga ne silijo k
premočnim posegom v gozd; zato se mora zagotoviti, da se
dokonča nova metodologija in na njeni podlagi izvede nova
katastrska klasifikacija gozdov in na novo izračuna katastrski
dohodek gozdnih zemljišč; ob tem pa naj se težišče obdavčenja prenese na promet z gozdnimi proizvodi;
• treba je proučiti priznavanje davčnih olajšav kmetijam s
težkimi razmerami pridelovanja ter kmetijam, ki ležijo znotraj
naravnih zavarovanih območij;
• treba je proučiti priznavanje davčnih olajšav lastnikom
gozdov, v katerih ekološke ali socialne funkcije določajo
način gospodarjenja z njimi.

4.21 Davčna politika
V zvezi z davčno politiko v gozdarstvu je treba upoštevati, da z
njo neposredno vplivamo tudi na položaj oziroma življenje
podeželja. Zlasti je to pomembno v hribovitih predelih, kjer je
dohodek iz gozda večji od dohodkov iz kmetijskih dejavnosti.
Ker imajo gozdovi poleg gospodarske tudi ekološko in socialno vlogo, davčna politika ne sme pojmovati gozda kot zgolj
ekonomski objekt.
Usmeritve:
• v davčnem sistemu je za lastnike gozdov treba ohraniti
dosedanje davčne olajšave in oprostitve (oprostitev davka od
katastrskega dohodka iz varovalnih gozdov, olajšave pri
davku, kadar je donos manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov in olajšave lastnikom gozdov za opravljanje gozdarske
dejavnosti);
BELEŽKE

I
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2. MATERIALNI TEMELJI
2.1 Financiranje služb in dejavnosti
2.1.1 Javna gozdarska služba
Predvidevamo postopno izpopopolnitev sistemiziranih delovnih mest javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in sicer v treh letih (do 778 v letu 1995, do 801 v letu 1996
in popolno zasedenost (824) v letu 1997), še posebej ker je
predvideno, da bodo Zavodu naložene tudi nove naloge s
področja izvajanja operativnega naravovarstva v gozdnem
prostoru ter upravljanja zavarovanih območij.

OPERATIVNI PROGRAM
RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI
1- ORGANIZACIJSKI TEMELJI
Program razvoja gozdov v Sloveniji temelji na sodelovanju
vseh inštitucij s področja gozdarstva in kmetijstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove
Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Složnije, Gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Gozdarski
inštitut Slovenije), posameznih lastnikov gozdov in njihovih
organizacij (zadrug, pričakovane Kmetijsko-gozdarske zbornice, ipd.), inštitucij s področja varstva narave in okolja ter
prostorskega načrtovanja (Ministrstvo za okolje in prostor),
SJozdarskih podjetij in njihovih združenj ter nevladnih organizacij s področja gozdarstva, lovstva in varstva okolja (Zveza
9ozdarskih društev Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Zveza
gobarskih družin, Slovensko ekološko gibanje, ipd.). Gre torej
za zelo velik in prepleten sistem organizacij, od katerih je
odvisna uspešnost uresničevanja programa, zato ga je
mogoče uresničiti samo z njihovim usklajenim delovanjem.

Oa bi Zavod lahko opravljal vse z zakonom določene naloge,
potrebuje v skladu s pretežno terenskim značajem svoje
dejavnosti tudi ustrezen obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, zato predvidevamo tudi njihovo postopno rast.
V letu 1995 naj bi dosegli 43% bruto osebnih dohodkov
(BOD), v letu 1996 naj bi porasli na 47%, v letu 1997 na 50%,
dolgoročno pa na 53% BOD. Od teh sredstev morajo biti med
drugim namenjena sredstva tudi za lastno izobraževanje in za
(gojitveno-ekološko in tehnološko) izobraževanje lastnikov
gozdov, za katerega je Zavod zadolžen po zakonu. Zavod
mora za tovrstno izobraževanje v vsakoletnem programu dela
in finančnem načrtu med drugim izdelati tudi program izobraževanja. Strokovno-razvojne naloge javne gozdarske službe
opravlja na podlagi projektov v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V treh
letih na tem področju ne predvidevamo povečevanja obsega.
Obseg potrebnih finančnih sredstev za javno gozdarsko
službo v skladu s predvideno dinamiko kadrovske in materialne krepitve v obdobju 1994-1997 je prikazan v naslednji
preglednici:

Osrednjo strokovno vlogo pri uresničevanju programa razvoja gozdov ima Zavod za gozdove Slovenije, ki je v sredini
'eta (1. maja) 1994 pričel s svojim delovanjem. Zavod ima
sistemiziranih
824 delovnih mest javne gozdarske službe in 39
n
1 a področju lovstva. Poleg centralne enote ima organiziranih
4 območnih in 94 krajevnih enot. V začetni fazi njegovega
delovanja (v letu 1994) je bilo na Zavod iz gozdnih gospodarstev prenesenih 755 delavcev javne gozdarske službe in 39
'ovcev, kar je predstavljalo 92% sistemiziranega števila.

1995
2200
1534
666
40
2240
0.445%

Financiranje javne qozdarske službe
1. Zavod za gozdove Slovenije - skupaj
- plače
- materialni stroški dejavnosti
2. Gozdarski inštitut Slovenije
Skupaj
_Skupai - v deležu proračuna RS
Opomba:
Zavod za gozdove Slovenije je pričel s svojim delov
anjem 1. 5. 1994, pred tem pa je bila javna gozdarska služba
sofinancirana v sklopu gozdnih gospodarstev. V obdobju
™aj-november 1994 je tako Zavod porabil 974 MIO SIT
finančnih sredstev. Sredstva za december v proračunu leta
1994 niso bila zagotovljena, izplačana pa so bila šele v januar
iu leta 1995 (iz proračuna leta 1995). Zaradi omenjenih
razlogov je bil delež proračunskih sredstev v letu 1994
__

1996
2320
1580
740
40
2360
0.469%

1997
2435
1625
810
40
2475
0.492%

2000
2480
1625
855
40
2520
0.501

(0.330%) precej nižji, kot je predvideno v programu za leto
1995 (0.445%).
2.1.2 Razvojno—raziskovalna dejavnost
V skladu s sprejetim ciljnim raziskovalnim programom GOZD
je predvideno okrog 50% sofinanciranje programa s strani
Ministrstva za znanost in tehnologijo. Za izvajanje raziskovalnega programa je potrebnih 30 FTE raziskovalcev.
(v m osm
2000
1996
1997
1995
109
109
109
109

Sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela
2-1.3 Sklad kmetijskih zemljišč In gozdov RS

valnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Sredstva iz
proračuna do leta 1997 zagotavljajo letni nakup okrog 1000
ha varovalnih gozdov letno oziroma ustrezno manjši nakup
gozdov s posebnim namenom. Povečanje sredstev namenjenih za nakup po letu 1997 je predvideno zaradi predvidene
zakonske razglasitve gozdov s posebnim namenom.

podlagi programa prednostnega odkupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki ga pripravi Sklad
Kmetijskih zemljišč in gozdov RS v sodelovanju z Zavodom za
9ozdove Slovenije, bo Sklad opravljal prednostni nakup varo-

1995
100

Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS
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1996
100

1997
100

2000
280
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2.1.4 Semenaraka in dreveaničaraka dejavnost
Zaradi velikega pomena zagotavljanja kvalitetnega semenja
gozdnega drevja ustreznega izvora je potrebno zagotoviti

sredstva iz proračuna v predvidenem obsegu. Sredstva bodo
namenjena registriranim semenarjem in drevesničarjem v
obliki sofinanciranja.
1995
5

sofinanciranje semenarske in drevesničarske
dejavnosti

1996
5

1997
5

(v mio SIT)
2000
5

vedano vsako gospodarjenje, bo potrebno zaradi tega lastnikom zagotoviti odškodnino na površini okrog 1500 ha letno.
Izplačevanje odškodnin se predvideva tudi v drugih gozdovih
s posebnim namenom, zato je predvidena postopna rast
potrebnih sredstev.,

2.2 Financiranje vlaganj v gozdove
V Sloveniji je okrog 10.300 ha gozdov razglašenih za gozdne
rezervate. V postopkih denacionalizacije bo okoli 50% teh
gozdov vrnjenih upravičencem. Ker je v teh gozdovih prepo•
financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov iz
gozdov s posebnim namenom

1995
26

1996
30

1997
35

(v mio SIT)
2000
35

tih za gospodarjenje z gozdovi se predvideva postopno pove;
čevanje obsega teh del, ki so posebej nujna nad objekti
javnega pomena (železniške proge, ceste, naselja).

Za optimalnejše zagotavljanje varovalnih funkcij v varovalnih
gozdovih so potrebni ukrepi, ki zagotavljajo njihovo ekološko
in mehansko stabilnost. S predvidenimi sredstvi bi v letu 1997
zagotovili izvedbo potrebnih del na površini 1600 ha. V načr-

financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih
in v hudourniških območjih v zasebnih gozdovih
Zavod za gozdove Slovenije mora v vseh gozdovih po zakonu
zagotoviti izvajanje preprečevalno-zatiralnih ukrepov na
področju varstva gozdov. Največ teh ukrepov je potrebnih za
preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov. Dosedanje

1995
0

1996
10

1997
15

(v mio SIT)
2000
30

ukrepanje na tem področju je bilo uspešno, zato se ne načrtuje povečevanja skupnega obsega potrebnih sredstev. Predvidene spremembe porabe teh sredstev po lastništvu gozdov
v naslednjih letih so posledica procesa denacionalizacije.

financiranje preventivnega varstva gozdov (skupaj)
- zasebni gozdovi
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije
- državni gozdovi

1995
114
55
28
31

1996
114
64
19
31

1997
114
74
9
31'

v mio SITK
2000
114 _
82 _
0
32

sajenjem na 760 ha, za kar bo potrebno zagotoviti financiranj®
2.660.000 sadik gozdnega drevja, to pa predstavlja 82% op"'5
malnega obsega v letu 2000. V letu 1997 je predvideno ,u
premeno obnoviti tudi 160 ha malodonosnih gozdov. V le 3
1995 je treba pričeti s sanacijo večjih požarišč, ki so nastal
na Krasu, in zato zagotoviti sredstva za obnovo gozdov
površini 197 ha.

2.3 Sofinanciranje vlaganj v gozdove
2.3.1 Obnova gozdov
V obdobju zadnjih štirih let je obnova v zasebnih gozdovih
zelo zaostajala za načrtovano, v proračunu pa zanjo doslej
tudi ni bilo dovolj sredstev, zato je potrebno precejšnje povečanje njenega obsega. V letu 1997 je predvidena obnova s

(v mio SIT)
sofinanciranje obnove zasebnih gozdov
sofinanciranje obnove gozdov, ki so lahko predmet
denacionalizacije
sofinanciranje premene zasebnih gozdov
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter
sanacije oziroma obnove poškodovanih gozdov
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1995
51
9

1996
106
6

1997
160
3

2000
196
0

0
44

12
38

24
33

56
30

_

gozdovih. Ta dejstva zahtevajo že v letu 1995 povečan obseg
sofinanciranja, v letu 1997 pa naj bi že dosegli načrtovano
letno dinamiko oziroma izvedbo negovalnih del na približno
16000 ha. V skladu z usmeritvami programa razvoja gozdov se
načrtuje tudi postopno povečevanje izvajanja del, ki izboljšujejo življenjske razmere za prosto živeče živali, s čimer se
povečuje tudi biološka pestrost gozdov.

2.3.2 Nega gozdov
Obseg nege v zasebnih gozdovih je v prehodnem obdobju
zelo zaostajal za dinamiko načrtov gospodarjenja z gozdovi.
Tudi razpoložljiva proračunska sredstva so npr. v letu 1994
omogočala sofinanciranje le 39% potrebne nege v zasebnih

sofinanciranje nege zasebnih gozdov
sofinanciranje nege gozdov, ki so lahko predmet
denacionalizacije
nega habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih

1995
90
63

1996
170
42

1997 ,
299
21

9

12

15

(v mio SIT)
2000
345
0
16

sofinanciranje sanacije žarišč podlubnikov, zlasti pa za varovanje gozdnega mladja pred divjadjo predvsem v predelih,
kjer kljub usklajenosti divjadi z njenim okoljem ni mogoče
Za ohranitev in skladen razvoj gozdov je nujno zagotoviti
zagotoviti naravne obnove gozda. Zaradi potrebe po zagotoviustrezen obseg sredstev iz proračuna. Večina gozdov na
tvi naravnega obnavljanja gozdov je predvideno, da se bo
Krasu je požarno ogroženih, zato je predvideno redno letno
obseg sredstev v ta namen postopno povečeval. Po določilih
vzdrževanje protipožarnih presek, gradnja in vzdrževanje prouredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst je treba v proratipožarnih zidov ter financiranje opazovalnih in protipožarnih
čunu zagotoviti tudi sredstva za škodo, ki jo povzročajo velike
straž. Posebna sredstva so v okviru varstva predvidena za
zveri.
(v mio SIT)
2000
1996
1997
1995
17
15
10
12
sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu
37
37
30
25
sofinanciranje varstva zasebnih gozdov
5
5
5
5
odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste
2.3.3 Varstvo gozdov

2.3.4 Gradnja in vzdrževanje gozdnih ceat
Ker imajo gozdne ceste po zakonu o gozdovih javni značaj, se
njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih
sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno
odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona
0
gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. V Sloveniji je okrog
7000 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 3500 km v državnih gozdovih, 1500 km pa v gozdovih, ki so lahko predmet
denacionalizacije. Predvidoma bodo lokalne skupnosti prev-

zele v upravljanje 2000 km vseh gozdnih cest, tako da bo treba
iz proračuna zagotoviti sofinanciranje njihovega vzdrževanja
na dolžini okoli 10000 km. V prvih letih še ne predvidevamo
večjega obsega gradenj, leta 1997 pa se bo iz predvidenih
sredstev že lahko zagotovilo sofinanciranje gradnje 116 km
gozdnih cest. Predvidena sredstva v letu 2000 omogočajo
poleg sofinanciranja vzdrževanja vseh gozdnih cest tudi sofinanciranje letnega obsega gradenj gozdnih cest, ki je predviden z načrti za gospodarjenje z gozdovi.

.sofinanciranje qradnje in vzdrževanja gozdnih cest (skupaj)
- zasebni gozdovi
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije
- državni gozdovi
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1995
310
162
63
85

1996
395
208
42
145

(v mio SIT)
1997
2000
487
585
254
331
0
21
254
212
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2.4 Sumarni pregled potrebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za uresničitev programa razvoja gozdov v
Sloveniji v primerjavi s porabljenimi v letu 1994

NAMEN UPORABE SREDSTEV
financiranje javne gozdarske službe
sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom
sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti
financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov iz gozdov s
posebnim namenom
financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v
hudourniških območjih v zasebnih gozdovih
financiranje preventivnega varstva gozdov (skupaj)
- zasebni gozdovi
• gozdovi, Id so lahko predmet denacionalizacije
- državni gozdovi
sofinanciranje obnove gozdov (skupaj)
- zasebni gozdovi
- gozdovi, Id so lahko predmet denacionalizacije
sofinanciranje premene zasebnih gozdov
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma
obnove poškodovanih gozdov
sofinanciranje nege pozdov
- zasebni gozdovi
- gozdovi, Id so lahko predmet denacionalizacije
izboljševanja habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih
sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu
sofinanciranje varstva zasebnih gozdov
odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste
sofinanciranje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest (skupaj)
- zasebni gozdovi
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije
• državni gozdovi
sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela
SKUPAJ
INDEKS REALNE RASTI NA LETO 1995
INDEKS DOSEGANJA OPTIMALNEGA PROGRAMA
DELEŽ PRORAČUNA RS
DELEŽ V BRUTO DOMAČEM PROIZVODU v %

poraba
1994

1995

1996

1661
0

2240
100

2360
100

0
0

5
26

5
30

5
35

5
35

0

0

10

15

30

129
62
67
0
47
41
6
0
0

114
55
28
31
60
51
9
0
44

114
64
19
31
112
106
6
12
38

114
74
9
31
163
160
3
24
33

114
82
0
32
196
196
0
56
30

151
66
85
0
0
26
2
169
109
60
0
111
2296
72
52
0,456
0.107

153
90
63
9
10
25
5
310
162
63
85
109
3210
100
73
0,638
0,150

212
170
42
12
12
30
5
395
208
42
145 109
3556
111
81
0,706
0,166

320
299
21
15
15
37
5
487
254
21
212
109
3952
123
90
0,785
0,184

345
345
0
16
17
37
5
585
331
0
254
109
4380
136
100
0,870
0,204

dumu (proračun 503.467 mio SIT in BDP 2.142.000 mio SlVDeleža sta izražena ob predpostavki, da se višina proračuna i"
bruto domačega proizvoda ne bi spreminjala.

Opomba: Finančni obseg je podan v cenah za leto 1995 (za
leto 1994 je bil upoštevan indeks 1.198), hkrati pa izražen v
deležu od proračuna RS in v deležu bruto domačega proizvoda, ki sta predvidena v letu 1995 v proračunskem memoran-
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(v mio SIT)
1997
optimalni
program
leto 2000
2475
2520
100
280
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Za povečevanje strokovnosti vsega strokovnega osebja, ki
neposredno usmerja razvoj slovenskih gozdov, izvaja dela v
njih in sodeluje z gozdnimi posestniki ter za tekoč prenos
novih spoznanj v delo z gozdom in sodelovanje z gozdnimi
posestniki so predvideni strokovni seminarji, ki jih bodo organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Zavod za gozdove
Slovenije in drugi.
Pri dviganju strokovne ravni gozdarskih strokovnjakov je
treba upoštevati tudi predvideno interho izobraževanje v
Zavodu za gozdove Slovenije, za katerega je že pripravljen
osnutek programa, ki je zajet v finančnem programu Zavoda
za gozdove Slovenije.

3. IZOBRAŽEVALNI TEMELJI
3.1 Višješolsko, visokošolsko in podiplomsko izobraževanje
Skladno z zahtevanimi vsebinami dela, ki jih na ravni gozdnega revirja določa Zakon o gozdovih je Pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije določil, da mora imeti revirni gozdar višješolsko izobrazbo gozdarske smeri. Pravilnik določa prehodno
obdobje petih let (do konca leta 1999), ko morajo revirni
gozdarji, ki na dan 31. 12. 1994 niso imeli dopolnjenih 15 let
delovnih izkušenj v gozdarstvu, pridobiti zahtevano izobrazbo. Zato je v letu 1994 poleg 90 že vpisanih gozdarskih
tehnikov s srednješolsko izobrazbo (pretežno iz Zavoda za
gozdove Slovenije) vpisalo izredno (ob delu) višješolski študij
Se 161 na Zavodu za gozdove zaposlenih gozdarskih tehnikov.

3.2 Izobraževanje gozdnih posestnikov
Izobraževanje gozdnih posestnikov bo v organizacijskem in
strokovnem pogledu v prvi vrsti naloga Zavoda za gozdove
Slovenije in Gozdarske lesarske srednje šole Postojna. Sodelovale pa bodo gozdarske izvajalske organizacije in po
potrebi tudi Gozdarski inštitut Slovenije ter gozdarski oddelek
Biotehniške fakultete.

Za nemoteno obnovo strokovnega kadra na 453 sistemiziranih delovnih mestih Zavoda za gozdove Slovenije, za katere je
zahtevana višješolska izobrazba, bo potrebno letno izobraziti
okrog 15 gozdarskih strokovnjakov z višješolsko oziroma
visoko strokovnošolsko izobrazbo. Računajoč tudi gozdarska
izvajalska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge
organizacije se predvideva, da bo moralo perspektivno v
Sloveniji vsako leto zaključiti višješolski oziroma visoko strokovnošolski študij vsaj 20 - 25 diplomantov.
Z1 dopolnitvijo visokošolskega študijskega programa v letu
992 je študijski program razširjen in obravnava večino
obnovljivih naravnih virov. V prihodnje bo potrebno študijski
Program dograditi in posodobiti v skladu s spremenjenimi
razmerami v gozdarstvu.

Glede na velikost gozdne posesti in pripravljenost za delo v
gozdu bodo seminarji za različne skupine gozdnih posestnikov po obsegu in vsebini različni, število organiziranih seminarjev pa se bo v naslednjih treh letih postopno večalo, nato
pa bi organiziranje seminarjev ostajalo v prikazanem obsegu
Gozdarsko lesarska srednja šola Postojna ima že oblikovan
program poklicnega izobraževanja kmet-gozdar, ki teče že
drugo leto in je namenjen predvsem kmetom s pretežno
gozdarsko in živinorejsko dejavnostjo.

Uspešno izvajanje podiplomskih študijskih programov na
gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete ostaja nujno za
hiter razvoj stroke na vseh področjih gozdarstva tudi v prihodnje. S študijskim letom 1994/95 se vsebine programov bolj
prilagajajo željam kandidatov, povečuje se tudi možnost vpisa
interdisciplinarnih programov.

Izobraževanje lastnikov gozdov je dejavnost javne gozdarske
službe, zato sredstva zanj v okviru svojega programa zagotavlja Zavod za gozdove Slovenije, ki bo program izobraževanja
usklajeval in pretežno tudi izvajal. V programu je predvidena
naslednja dinamika organizacije seminarjev in potrebnih
sredstev zanje:
1995

1996

1997

2000

5

10

15

15

15
30
10

30

45

90

90

45
90

24

30

30

Število dvodnevnih seminarjev:
- sečnja, spravilo, varno delo (15-25 udeležencev)
Število enodnevnih seminarjev:
- sečnja, spravilo, varno delo (do 30 udeležencev)
- neqa in varstvo qozdov (do 20 udeležencev)
Potrebna sredstva za izvedbo seminarjev (v mio SIT)
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OBRAZLOŽITEV
in povečevanje deleža javnih gozdov), ki ga Vlada sicer ni
podpirala, za tretjo obravnavo Vlada ne namerava vztrajati pri
sprejetju prvega oziroma zavrnitvi drugega amandmaja iz
naslednjih razlogov:

Prečiščeno besedilo Programa razvoja gozdov v Sloveniji je
za tretjo obravnavo pripravljeno na podlagi amandmajev,
sprejetih na 35. seji Državnega zbora Republike Slovenije z
i dne 26. 10. 1995 (besedilo amandmajev je v tekstu podčrtano).
Skupaj je bilo predlaganih 83 amandmajev, od tega polovica
redakcijskih, večina preostalih pa takšnih, ki so le dopolnjevali posamezne vsebine ter cilje in usmeritve. Amandmajev, ki
so predstavljali pomembnejše dopolnitve programa, je bilo
razmeroma malo (13), nanašali pa so se na strategijo oziroma
usmeritve po posameznih področjih. Amandmajev, ki bi predstavljali bistvene spremembe vsebine programa (ciljev, strategije in usmeritev) in njegovega materialnega dela ter posameznih finančnih postavk, ni bilo. Prav tako ni bilo amandmajev k operativnemu programu izvedbe nalog (do leta 2000).

1) Ker prvi amandma, ki naj bi omogočal usklajevanje materialnega dela operativnega programa z letnimi proračunskimi
možnostmi (do leta 1997) v tem programu ni več nujen, saj je
uresničevanje nacionalnih programov že na splošno urejeno
s proračunskim memorandumom, na podlagi katerega se
pripravlja, usklajuje in sprejema vsakoletni predlog proračuna.
2) Ker drugi amandma predstavlja le usmeritve (in ne zakonskih obvez) državi in lokalnim skupnostim glede zagotavljanja
sredstev za nakup tudi lesnoproizvodnih gozdov, v skladu s
programom prednostnega nakupa gozdov, ki ga mora pripraviti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
za državne gozdove, za občinske gozdove pa lokalne skupnosti (občine), uresničevanje tega programa pa je v celoti
odvisno od njihovih materialnih možnosti. Tako se nakup
gozdov pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije v skladu z zakonom in sprejetim letnim programom
dela uresničuje v okviru njegovih finančnih možnosti, ki vključujejo tudi višino sofinanciranja njegove dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije, podobno pa velja tudi za lokalne
skupnosti.

Pomembnejše dopolnitve programa, ki so bile predlagane z
amandmaji, so se nanašale na naslednje usmeritve:
• v poglavju 4.9 (Opravljanje del v gozdovih) na oblikovanje
dodatnih kriterijev (večjepovršinskost, dolgoročnost) za
izbiro izvajalcev oziroma za oddajo del v državnih gozdovih (2
amandmaja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljevanju: Odbora), ki ju je Vlada podpirala),
• v poglavju 4.12 (Lastništvo gozdov in povečevanje deleža
javnih gozdov) na usmeritev državi ter lokalnim skupnostim
glede nakupa lesnoproizvodnih gozdov s ciljem povečevanja
deleža javnih gozdov (amandma Odbora, ki ga Vlada ni podpirala),
• v poglavju 4.14 (Razvoj kmetij in podeželja) na priznavanje
vloge kmetij pri vzdrževanju kulturne krajine ter na potrebo
po pretežno sistemskem urejanju njihovega ohranjanja in
usmerjanja razvoja (2 amandmaja Odbora, ki ju je Vlada
podpirala),
• v poglavju 4.15 (Javna gozdarska služba) na priporočila
glede vloge in dodatnih strokovnih nalog, ki naj bi jih javna
gozdarska služba (po pooblastilu) opravljala za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v državnih gozdovih v skladu s 57. členom zakona o gozdovih (amandma
Odbora in amandma Vlade sta bila podobna),
• v poglavju 4.17 (Izobraževanje in gozdarski strokovni kadri)
na usmeritve glede vključevanja gozdarskih vsebin v kmetijske šole (amandma Odbora s podporo Vlade) in priporočila
glede oblikovanja srednješolskega učnega programa ter
organiziranja podiplomskega študija s področja sonaravnega
gospodarjenja in ohranjanja obnovljivih naravnih virov ter na
pospeševanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti za razvoj
trajnostnega turizma v gozdnem prostoru (3 amandmaji
Vlade, ki jih je Odbor podpiral), in
m v poglavju 4.20 (Financiranje gozdarstva) na potrebno
dodatno opredelitev površine gozdov (lesnoproizvodnih), do
katere se lastnikom sofinancirajo gozdnogojitvena in varstvena dela (amandma Odbora s podporo Vlade) ter na usklajevanje izvedbe nalog oziroma dinamike zagotavljanja finančnih sredstev do leta 1997 v skladu s proračunskimi možnostmi
(amandma Vlade, ki ga Odbor ni podpiral).

3) Ker je Program razvoja gozdov v Sloveniji zaradi njegovega
odločilnega pomena za ohranitev in sonaravni razvoj gozdov
ter gospodarjenje z njimi potrebno sprejeti čimprej.

Amandma k programu razvoja gozdov — tretja
obravnava
V poglavju 4.14 Razvo| kmetij In podeželja:
se spremeni prva alinea usmeritev, tako da se ta v celoti glasi:
»država naj kmetijam s težkimi razmerami pridelovanja predvsem v hribovitem in gorskem svetu na podlagi celovitega
programa razvoja podeželja omogoči opravljanje del v državnih gozdovih, zamenjavo gozdov zaradi zaokroževanja posesti ali nakup bližnjega gozda pod ugodnejšimi pogoji d o
površine, ki bi jo kmetija lahko obvladala z delom njenih
članov. Pri tem je treba ohranjati večje zaokrožene površine
državnih gozdov.«
Obrazložitev:
Amandma postavlja v ospredje pripravo celovitega program*
razvoja podeželja, ki bi omogočal tudi pregled kmetij, potrebnih tovrstne pomoči države. Pri zamenjavi gozdov je dodan
kriterij zaokroževanja posesti kot bistveni element pospeševanja racionalnosti proizvodnje, pri nakupu gozdov pa kriteril
skupne velikosti površin gozdov, ki bi jih kmetija lahko obvladala z delom svojih članov, upoštevajoč pri tem ohranitev
večjih zaokroženih kompleksov državnih gozdov. Iz prvotnega teksta je izpuščen zakup, s čimer so omogočene vse
oblike urejanja razmerij (pri opravljanju del) med državo
lastnikom kmetije.

Državni zbor je sprejel 81 (98%) amandmajev in sicer vse
amandmaje, ki jih je predlagal oziroma podpiral Odbor in
zavrnil le dva amandmaja. Sprejel je tudi dodatni sklep, da se
tretjo obravnavo izvede (pospešeno) v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora, pripravo
besedila predloga programa za tretjo obravnavo pa naložil
Vladi Republike Slovenije.
Kljub temu, da je Državni zbor zavrnil t. i. usklajevalni
amandma Vlade k poglavju 4.20 (Financiranje gozdarstva) in
sprejel amandma Odbora k poglavju 4.12 (Lastništvo gozdov
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