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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

KOLEKTIVNEM DODATNEM 

POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 

ZA JAVNE USLUŽOENCE (ZKDPZJU) 

- skrajšani postopek - EPA 1000 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0062 
Številka: 191-11/2003-1 
Ljubljana, 25.09.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 39. redni seji dne 25.9.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM 
POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE 
USLUŽBENCE, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
obravnava po skrajšanem postopku. Namen predlaganega 
zakona je vzpostavitev pravnih podlag za uvedbo kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse javne 
uslužbence v skladu s temeljnimi načeli, ki so določena v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v tem 
zakonu, pri čemer bo ta zakon nekatera vprašanja uredil na 
drugačen način. V državah članicah Evropske unije je sistem 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
že uveden, zato pomeni sprejem tega zakona tudi usklajevanje 
s pravnimi usmeritvami Evropske unije. 

V Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS 73/2003) se je Vlada RS obvezala, da bo 
najkasneje do 30.09.2003 v Državni zbor po najkrajšem 
možnem postopku vložila predlog zgoraj navedenega zakona. 
Zakon mora stopiti v veljavo najkasneje do 31.12.2003, saj se 
bo vplačevanje premij, ki pripadajo javnim uslužbencem od 
01.08.2003, pričelo 30.04.2004. Do tega datuma pa morajo biti 
sprejeti vsi potrebni akti in zagotovljena izvedba celotnega 
sistema kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za vse javne uslužbence. 

Ker gre v danem primeru za manj zahtevne uskladitve zakona 
s sistemskim zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, se predlaga sprejem tega zakona po skrajšanem 
postopku. 

Hkrati pošilja izjavo o usklajenosti članov Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. 

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

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Igor Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona 

V Republiki Sloveniji se je z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03, ZPIZ-1-UPB1 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) 
s 1.1.2000 izvedla reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S 
tem so se vzpostavile pravne podlage za uvedbo kolektivnih in individualnih 
prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj kot nadomestila za znižanje splošne 
in posamične nadomestitvene stopnje, to je razmerja med povprečno ali individualno 
pokojnino in povprečno ali individualno plačo. Na ta način je bil v Republiki Sloveniji 
vzpostavljen tako imenovani tri stebrni sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Pokojninska reforma deluje postopoma v smeri zmanjševanja obsega in ravni pravic 
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izpad nadomestitvene 
stopnje pa je mogoče nadomestiti le z vključitvijo v prostovoljna, ziasti kolektivna 
dodatna pokojninska zavarovanja ali z drugimi oblikami varčevanja za starost, ki pa 
niso davčno stimulirane. Dejstvo je, da je bil temeljni namen uvedbe prostovoljnih 
dodatnih pokojninskih zavarovanj v tem, da bi se s pravicami iz prostovoljnega 
zavarovanja, zlasti s pravico do dodatne starostne pokojnine zagotovila ustreznejša 
materialna in socialna varnost za starost po uveljavitvi pravice do pokojnine iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma ob predčasni 
zapustitvi trga dela. 

Reforma obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja učinkuje že četrto 
leto, kar je možno čisto konkretno opredeliti z nižjim odstotkom za odmero pokojnine, 
ki se znižuje zaradi tega, ker je vsako leto pokojninske oziroma zavarovalne dobe od 
1.1.2000 vredno le 1,5%, namesto prejšnjih 2%, kar v letošnjem letu pomeni, da je 
odmerni odstotek za 40 let (moški) oziroma 35 let (ženske) pokojninske dobe le 83%, 
namesto prejšnjih 85%. Po izteku prehodnega obdobja bo za tako imenovano »polno 
pokojninsko dobo«, to je 40 let (moški) oziroma 38 let (ženske) pokojninske dobe, 
odmerni odstotek le 72,5%. Poleg tega pri moških že od uveljavitve ZPIZ-1 deluje 
instrument polne starosti, katere nedoseganje pomeni dodatno znižanje odmerjene 
starostne pokojnine. Pri tem je potrebno upoštevati še kronološko daljši način 

poročevalec, št. 79 4 6. oktober2003 



oblikovanja pokojninske osnove, ki lahko vpliva na njeno višino (letos se že upošteva 
trinajst zaporednih let prejemanja plače po letu 1970, da bi v letu 2008 prešli na 
osemnajst zaporednih let prejemanja plače). Vse navedeno vpliva na splošno in 
posebno nadomestitveno stopnjo, tako da se le-ta iz leta v leto znižuje. Omeniti velja 
tudi postopno zaostrovanje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine za zavarovanke. 
Vse navedeno dokazuje, da je nujna takojšnja uvedba kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki še niso vključeni v sheme 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj bi se z nadaljnjim 
odlašanjem uvedbe tega zavarovanja javnim uslužbencem bistveno poslabšal njihov 
socialni in materialni položaj po upokojitvi. 

S predlagano pravno ureditvijo se Republika Slovenija pridružuje večini držav članic 
Evropske unije, ki imajo vzpostavljene posebne pokojninske sheme za javne 
uslužbence, kar je predmet pogostih obravnav znotraj Evropske unije. 

Z uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
lahko pričakujemo tudi pospešitev razvoja kolektivnih dodatnih pokojninskih 
zavarovanj nasploh, saj je bilo že v Informaciji o razvoju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jo je na svoji 99. seji dne 27. 3. 2002 obravnaval in sprejel 
Ekonomsko socialni svet poudarjeno, da je potrebno za hitrejši razvoj tega 
zavarovanja zagotoviti vključitev javnih uslužbencev v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Po dosedanjih podatkih je namreč v sistem prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja vključenih manj kot 200.000 zavarovancev 
oziroma manj kot 25 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Predlagani zakon, ki daje pravne podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, pomeni po oceni predlagatelja 
zagotovitev njihovega ustreznejšega materialnega in socialnega položaja po 
upokojitvi, kar je poleg tega, da predstavlja tudi pomemben prispevek k uresničitvi 
pokojninske reforme oziroma vzpostavitvi drugega pokojninskega stebra, temeljni 
razlog za sprejem zakona. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Cilj zakona je zagotoviti uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za vse javne uslužbence že v letošnjem letu s tem, da se jim zagotovi obračun 
skupne premije ob 1. avgusta 2003 naprej, vplačilo skupne premije na osebni račun 
pa najkasneje s 30.aprilom 2004, skupaj z zajamčenim donosom od 1. avgusta 2003 
naprej, nato pa se premije vplačujejo za koledarski mesec, skupaj z izplačilom plač. 

Predlagani zakon temelji na pravni ureditvi, ki jo za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje določa ZPIZ-1, hkrati pa ureja določene posebnosti nekaterih kategorij 
javnih uslužbencev, kot so na primer starejši javni uslužbenci oziroma drugačno 
obdavčitev izplačane odkupne vrednosti. 
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Za zagotovitev učinkovitosti in racionalnosti izvedbe kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v celotnem javnem sektorju ter enakopravnosti javnih 
uslužbencev v sistemu kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa zakon 
natančno določa delodajalca, in sicer Republiko Slovenijo, lokalne skupnosti in osebe 
javnega prava za celoten javni sektor, kot ga opredeljuje Kolektivna pogodba za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 
39/99, 99/01, 73/03 - v nadaljnjem besedilu: KPnd). 
Socialni partnerji so s podpisanim aneksom določili, da bodo podpisali kolektivno 
pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, v kateri bodo podrobneje določili 
pravila in kriterije za oblikovanje pokojninskega načrta in izbire upravljavca zaprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun 

Predlagani zakon nima dodatnih finančnih posledic za državni proračun, saj so vir za 
izplačilo pokojninskih premij sredstva, ki niso bila uporabljena za uskladitev 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v avgustu 2003, kar pomeni, da so 
plače v javnem sektorju od avgusta naprej ostale nominalno nespremenjene. 

Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, 
ki se financirajo iz državnega proračuna, so v predlogih proračunov za leti 2004 in 
2005 načrtovana naslednja sredstva: 

za leto 2004 v skupni višini 8,6 mrd SIT, in sicer: 
• za neposredne uporabnike državnega proračuna v višini 3,8 mlrd SIT (v okviru 

konta 4015), 
• za javne zavode v višini 4,8 mlrd SIT (v okviru transferov za financiranje 

programov - konto 4133). 

za leto 2005 v skupni višini 6,8 mrd SIT, in sicer: 
• za neposredne uporabnike državnega proračuna v višini 3,1 mlrd SIT (v okviru 

konta 4015), 
• za javne zavode v višini 3,7 mlrd SIT (v okviru transferov za financiranje 

programov - konto 4133). 

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

Pokojninski sistemi držav članic so zelo težko primerljivi med seboj, saj ureditev 
pokojninskih sistemov še naprej ostaja v pristojnosti držav članic, z izjemo skupnih 
ciljev, ki jih morajo na področju pokojninskih sistemov zasledovati vse države članice. 

V OECD študiji1 so navedeni štirje dejavniki, ki govorijo v prid temu, da je celostni 
pokojninski položaj te skupine zavarovancev smiselno organizirati tako, da je poleg 

' Lindeman D.: Issues Concern Occupational Schemes for Civil Servatnts and Other Public Sector 
Workers, OECD Secretariat, November 2002 
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obveznega zavarovanja v okviru socialnega sistema pokojninskega zavarovanja, 
organizirano še dodatno pokojninsko zavarovanje. Ti dejavniki so: večja fleksibilnost 
trga delovne sile, polno kritje, ki odraža dejanske socialne stroške, problemi s 
pokrivanjem vrzeli v primeru smrti in invalidnosti ter bolj pravična porazdelitev 
stroškov, ki jih povzročajo elementi redistribucije v socialnem PAYG pokojninskem 
sistemu. 

Kljub tej splošni usmeritvi je dejanska praksa zelo različna, prav tako standardi, po 
katerih se dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence izvaja. Kljub zelo 
močni težnji, da bi bila dodatna pokojninska zavarovanja za javne uslužbence 
kapitalska, torej s polnim kritjem vseh obveznosti, je v državah EU in OECD še 
vedno pogost primer, da so pokojninski načrti javnih uslužbencev financirani po 
sistemu medgeneracijske izmenjave - PAYG ali pa so njihovi skladi le delno polni. 

Že hiter pregled po nekaterih državah tudi pokaže, da se v sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence skuša v čim večji meri uporabljati 
pravila in standarde, ki veljajo za t.i. privatni sektor, da pa kljub temu prihaja do 
pomembnih odstopanj. Posledica tega je, da večina pravil, določenih za vse 
zavarovance dodatnega pokojninskega zavarovanja, velja tudi za javne uslužbence, 
določena specifična - tudi davčna vprašanja - pa so zanje urejena drugače. 

Velika Britanija 

Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji je v veliki meri primerljiv z 
sistemom poklicnih pokojninskih zavarovanj (occupational pension schemes) v Veliki 
Britaniji. Velika Britanija ima posebno pokojninsko shemo {public service scheme) za 
zaposlene v državnih in lokalnih organih, vojski, policiji, v zdravstvu ter učitelje. 
Posebne pokojninske sisteme za te vrste javnih uslužbencev so ustanovljene s 
posebnim zakonom, katerega ureditev odstopa od splošne ureditve poklicnih 
pokojninskih zavarovanj. Od splošne ureditve poklicnih pokojninskih zavarovanj v 
Veliki Britaniji te posebne sheme za javne uslužbence odstopajo predvsem z vidika 
davčnih olajšav, saj imajo premije poseben davčni status. 

Nizozemska 

Nizozemska je država z najbolj razvitim sistemom kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v Evropski uniji. V sistem je bilo tako v letu 2001 
vključenih več kot 91% vseh zaposlenih. Nizozemska ima zelo dobro razvito dodatno 
pokojninsko zavarovanje, ki so se razvili kot rezultat kolektivnih pogajanj. V tem 
okviru deluje sklad javnih uslužbencev - ABP. To je poln pokojninski sklad in sodi 
med največje pokojninske sklade na svetu, čeprav se je v zadnjih letih njegova 
velikost zaradi neugodnih borznih gibanj nekoliko zmanjšala. Še leta 2001 so 
sredstva ABP sklada pomenila 120% njegovih obveznosti: sklad je bil torej 
»overfunded«. 

Francija 

Francija ima v okviru dodatnih pokojninskih zavarovanj organizirano tudi zavarovanje 
javnih uslužbencev, vendar gre za zelo močno povezavo s socialnim pokojninskim 
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sistemom in za financiranje po načelu medgeneracijske izmenjave. Javni uslužbenci 
so zavarovani v posebnih shemah, ki so v načeloma bolj ugodne kot sheme za 
zaposlene v zasebnem sektorju. 

Viri: 
Joint report by the Commission and the Council on Adequate and sustainable pensions, I. 
2002; 
Lindeman D.: Issues Concern Occupational Schemes for Civil Servatnts and Other Public 
Sector VVorkers, OECD Secretariat, November 2002 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Zakon bo imel predvsem posledice na stopnjo inflacije. Zaradi nekoliko nižje ravni 
plač oziroma nižjega povpraševanja se pričakuje pozitiven učinek na znižanje stopnje 
inflacije, kar je eden od ključnih ciljev makroekonomske politike v letih 2004 in 2005. 
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II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA 

1. člen 
(Obseg veljavnosti) 

S tem zakonom se urejajo podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in javne uslužbenke (v nadaljevanju: 
javne uslužbence), zaposlene v osebah javnega prava, za katere velja Kolektivna 
pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 
34/93, 3/98, 39/99, 99/01, 73/03). 

Pod pogoji in na način, ki je določen s tem zakonom, se v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, kot javni uslužbenci po tem zakonu, 
vključijo tudi: 

- javni uslužbenci, kateri so izgubili status funkcionarja po 1.8.2003, 
- zaposleni, ki niso zajeti v prvem odstavku 1. člena tega zakona, sredstva za 

njihovo plačo pa zagotavlja Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. 

2. člen 
(Zagotovitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence iz 1. člena tega 
zakona, se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem 
zavarovanju, ki ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 26/03, ZPIZ-1-UPB-1 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

3. člen 
(Delodajalec) 

Pravice in obveznosti delodajalca, ki jih določata ZPIZ-1 in ta zakon izvršujejo: 

- Republika Slovenija - kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov, 

- Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti za osebe javnega prava, ki jim 
zagotavljajo sredstva za plače iz javnih virov - z zagotavljanjem sredstev za 
premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače, 

- osebe javnega prava, za katere velja ta zakon - z zagotavljanjem sredstev za 
premije tistim javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena v skladu 
s prejšnjo alineo, 

- osebe javnega prava, za katere velja ta zakon, vendar zanje sredstva za plače 
niso zagotovljena v skladu z drugo alineo tega člena - z zagotavljanjem sredstev 
za premije vsem javnim uslužbencem. 
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4. člen 
(Sprejem pravil vzajemnega pokojninskega sklada) 

V imenu Republike Slovenije kot delodajalke pravila vzajemnega pokojninskega 
sklada, katerega sestavni del je tudi pokojninski načrt kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev (y nadaljnjem besedilu: pokojninski 
načrt), oblikovan v skladu s kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, 
sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Ko je pokojninski načrt sprejet v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je 
odobren tudi v skladu z 297. členom ZPIZ-1. 

Pokojninski načrt se vpiše v poseben register v skladu z ZPIZ-1. 

5. člen 
(Dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada) 

Dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada izda Agencija 
za trg vrednostnih papirjev v skladu z ZPIZ-1 in tem zakonom. 

6. člen 
(Obračun in vplačilo premij) 

Javnim uslužbencem se mesečno obračunavajo in vplačujejo skupne premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: premije) glede na leta 
dopolnjene delovne dobe, v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03). 

Premije obračunava in vplačuje oseba javnega prava, pri kateri je javni uslužbenec 
zaposlen. 

Premije, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1. avgusta 2003 do vključno za mesec 
marec 2004 se vplačajo na njihove osebne račune najkasneje do 30. aprila 2004 v 
enkratnem znesku, povečanem za minimalni zajamčeni donos po ZPIZ-1. Premija za 
mesec april 2004 in nadaljnje mesece pa se obračuna in vplačuje mesečno hkrati z 
izplačilom plač. 
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7. člen 
(Izplačilo premij pred dnem vplačila na osebni račun) 

Ne glede na določbe 6. člena tega zakona se javnemu uslužbencu, ki mu preneha 
delovno razmerje v osebi javnega prava iz 1. člena tega zakona pred dnevom 
vplačila premij na osebni račun, na njegovo zahtevo izplačajo pripadajoče premije s 
pripadajočim minimalnim donosom v skladu z ZPIZ-1, v enkratnem znesku. 

V primeru smrti javnega uslužbenca pred dnevom vplačila premij na osebni račun, se 
premije iz prejšnjega odstavka izplačajo njegovim dedičem. 

8. člen 
(Davčne olajšave) 

Znesek premije, ki jo v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega zakona za račun 
javnega uslužbenca plačuje delodajalec, se ne glede na določbe ZPIZ-1, zakona o 
dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost, javnemu uslužbencu ne všteva 
v osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost zavarovanca v 
letu, v katerem je bila premija plačana. 

Javni uslužbenci so poleg davčne olajšave na premijo, določeno v prvem odstavku 
tega člena, upravičeni še do davčne olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v 
višini določeni z ZPIZ-1. 

Znesek premije iz prvega odstavka tega člena se ne glede na določbe ZPIZ-1 in 
zakona o prispevkih za socialno varnost, ne všteva v osnovo za prispevke za 
socialno varnost delodajalca v letu, v katerem je bila premija plačana, in se ne šteje 
za izplačilo plače. Znesek premije iz prvega odstavka tega člena se ne glede na 
določbe ZPIZ-1 in zakona o davku od dobička pravnih oseb delodajalcu ne prizna kot 
odhodek in davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb. 

Delodajalci so poleg davčne olajšave na premijo, ki jo plačujejo po prvem odstavku 
tega člena, upravičeni še do davčne olajšave na premije plačane po ZPIZ-1, pod 
pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

9. člen 
(Posebna ureditev za izplačilo odkupne vrednosti) 

Javni uslužbenci, ki jim na dan 1. avgusta 2003 manjka manj kot 10 let do izpolnitve 
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 36. členu v zvezi 
s 398. členom ZPIZ-1, se vključijo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na 
enak način kot drugi javni uslužbenci in pridobijo pravico do dodatne starostne 
pokojnine še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje ali pa se jim odkupna vrednost ne glede na določbe ZPIZ-1 izplača ob 
upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarovanju še pred potekom 10 let od 
vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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Ne glede na določbe 359. člena ZPIZ-1, se javnemu uslužbencu iz prejšnjega 
odstavka pri odmeri dohodnine izplačilo odkupne vrednosti iz prejšnjega odstavka 
šteje kot dohodek, ki izvira iz več let in se obdavči po povprečni stopnji dohodnine 
enoletnih dohodkov. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov 
se prejeto izplačilo odkupne vrednosti, razdeli na toliko enakih delov, za kolikor let je 
bila premija vplačevana. 

tO.člen 
(Kazenske določbe) 

Odgovorna oseba pravne osebe iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu 
pravna oseba) se kaznuje za prekršek z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev, če ne 
obračuna oziroma nepravilno obračuna oziroma ne vplača premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s 6. členom tega zakona. 

Pravna oseba javnega prava se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z 
globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s 
tem zakonom predpisanih glob. 

12. člen 

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

K 1. členu 

S 1. členom je opredeljen namen zakona, ki je v vzpostavitvi pravnih podlag za 
uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v 
celoti in to v skladu s temeljnimi načeli, določenimi z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in tem zakonom. 

V drugem odstavku se natančneje določata tudi skupini zaposlenih, ki se pod pogoji 
in na način, določen s tem zakonom, kot javni uslužbenci po tem zakonu, vključijo v 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in nista zajeti 
prvem odstavku tega člena. 

K 2. členu 

2. člen določa, da se kolektivno pokojninsko zavarovanje zagotavlja v skladu z 
določbami o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja ZPIZ-1, 
pri čemer je dopuščena možnost, da ta zakon nekatera vprašanja uredi na drugačen 
način. 

K 3.členu 

3. člen določa, da glede zagotavljanja sredstev za pokojninske premije obstaja več 
izvedbenih možnosti. V primeru, da Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti 
osebam javnega prava zagotavljajo sredstva za plače iz javnih virov, zagotavljajo tudi 
sredstva za premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače. V 
primeru, da sredstva za plače javnim uslužbencem zagotavljajo osebe javnega 
prava, za katere velja ta zakon, slednje zagotavljajo tudi sredstva za premije tistim 
javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena iz javnih virov. V primeru, 
da osebe javnega prava, za katere velja ta zakon, v celoti zagotavljajo sredstva za 
plače javnim uslužbencem v celoti zagotavljajo tudi sredstva za premije vsem javnim 
uslužbencem. 

Hkrati pa člen določa, da pravice in obveznosti delodajalca izvršuje Republika 
Slovenija Republika Slovenija kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov. 

Na takšen način se zagotavlja enakopravnost vseh javnih uslužbencev ob vstopu in 
izvajanju kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, hkrati pa se omogoča 
enoten in racionalen pristop oziroma izvedba kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 
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K 4.č)enu 

4. člen določa, da v imenu Republike Slovenije kot delodajalke pravila vzajemnega 
pokojninskega sklada, katerega sestavni del je tudi pokojninski načrt kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, sprejme Vlada RS. 
Vsebina pokojninskega načrta bo določena s kolektivno pogodbo o oblikovanju 
pokojninskega načrta. 

Ko Vlada Republike Slovenije sprejme pokojninski načrt kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, se šteje, da je pokojninski načrt 
odobril minister, pristojen za delo, v skladu z 297. členom ZPIZ-1. Navedena 
določba je pomembna pri izvajanju tistih določb ZPIZ-1 v zvezi s kolektivnim 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem javnih uslužbencev, kjer se kot pogoj postavlja, 
da je pokojninski načrt odobren v skladu z 297. členom ZPIZ-1 (vpis v poseben 
register - šesti odstavek 297. člena, uveljavljanje davčnih olajšav - 369. člen, prenos 
sredstev iz enega pokojninskega načrta v drug - 360. člen). 

K 5.členu 

5. člen določa, da dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada izda Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu z ZPIZ-1 in tem zakonom. 
Po pridobitvi dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se pokojninski načrt vpiše v poseben 
register v skladu z ZPIZ-1. 

K 6.členu 

6. člen določa, da se javnim uslužbencem mesečno obračunavajo in vplačujejo 
skupne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja glede na leta dopolnjene 
delovne dobe, v zneskih, ki so določeni v Aneksu h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Premije obračunava in vplačuje oseba javnega prava, pri kateri je javni uslužbenec 
zaposlen. 

6. člen nadalje določa, da se premije, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1. avgusta 
2003 do vključno za mesec marec 2004, vplačajo na njihove osebne račune 
najkasneje do 30. aprila 2004 v enkratnem znesku, povečanem za minimalni 
zajamčeni donos po ZPIZ-1. Premija za mesec april 2004 in nadaljnje mesece pa se 
obračuna in vplačuje mesečno hkrati z izplačilom plač. 

K 7.členu 

Prvi odstavek 7. člen ureja situacijo, ki bi nastala v primeru, da bi javnemu 
uslužbencu delovno razmerje v osebi javnega prava prenehalo pred dnevom vplačila 
premij na osebni račun, torej pred 30.4.2004. V tem primeru se na zahtevo javnega 
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uslužbenca lahko izplačajo pripadajoče premije s pripadajočim minimalnim donosom 
v skladu z ZPIZ-1, v enkratnem znesku. 
Drugi odstavek tega člena ureja izplačilo enkratnega zneska premij iz prejšnjega 
odstavka v primeru smrti javnega uslužbenca pred 30. 04. 2004. V tem primeru se 
pripadajoče premije izplačajo dedičem javnega uslužbenca v skladu s predpisi, ki 
urejajo dedovanje. 

K 8. členu 

8. člen določa oprostitev obdavčitve premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence, izplačane po tem zakonu. Poleg navedene 
oprostitve obdavčitve omenjene premije so javni uslužbenci upravičeni še do davčne 
olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

Poleg tega se v 8. členu določa tudi oprostitev obdavčitve premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalce, izplačane po tem zakonu. 
Poleg navedene oprostitve obdavčitve omenjene premije so delodajalci upravičeni še 
do davčne olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

K 9. členu 

9. člen določa, da se javni uslužbenci, ki jim na dan 1. avgusta 2003 manjka manj kot 
10 let do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
po 36. členu v zvezi s 398. členom ZPIZ-1, vključijo v kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje na enak način kot drugi javni uslužbenci, vendar se jim odkupna 
vrednost ne glede na določbe ZPIZ-1 izplača ob upokojitvi v obveznem pokojninskem 
zavarovanju še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. 

Glede obdavčitve odkupne vrednosti se pri odmeri dohodnine javnemu uslužbencu 
izplačilo odkupne vrednosti šteje kot dohodek, ki izvira iz več let in se obdavči po 
povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. Za ugotovitev povprečne stopnje 
dohodnine enoletnih dohodkov se prejeto izplačilo odkupne vrednosti, ki se nanaša 
na več let, razdeli na toliko enakih delov, za kolikor let je bila premija vplačevana. 

Člen pa določa tudi možnost, da javni uslužbenci, namesto izplačila odkupne 
vrednosti, pridobijo pravico do dodatne starostne pokojnine Š6 pred potekom 10 let 
od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

K 10. členu 

10. člen določa odgovornost odgovorne osebe pri pravni osebi in odgovornost pravne 
osebe same v primeru kršitve pravil obračuna in izplačila premij. Tako se odgovorna 
oseba pravne osebe iz 1. člena tega zakona kaznuje za prekršek z globo od 150.000 
do 300.000 tolarjev, če ne obračuna oziroma nepravilno obračuna oziroma ne vplača 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določili tega 
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zakona, pravna oseba javnega prava pa se kaznuje za enak prekršek z globo od 
500.000 do 1.000.000 tolarjev. 

K 11. členu 

11. člen določa, da se glede na kasnejšo veljavnost Zakona o prekrških do začetka 
njegove uporabe za prekršek iz 10. člena tega zakona izrekajo denarne kazni v višini 
s tem zakonom predpisanih glob. 

K 12. členu 

12. člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Na podlagi petega odstavka 6. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 73/03) podpisniki sprejemamo 

o usklajenosti členov 
Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 

uslužbence (v nadaljnjem besedilu ZKDPZJU) 

Podpisniki izjavljamo, da so vsi členi ZKDPZJU usklajeni. 

Ljubljana, 26. september 2003 

Vlada Republike Slovenije: Reprezentativni sindikati javnega sektorja: 

IZJAVO 

Bojan Hribar 
DEJAVNOSTI 

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNIII 

n Hnbar 

V 
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SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA 
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SINDIKAT VETERINARJEV 
Dušan Jarc 

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Erih šerbec 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 
SLOVENIJE PERGAM 
Matija Cevc 

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Iztok Jurančič 

Milena Šmid 
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Predlog zakona o 

DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1) 

- prva obravnava - EPA 995 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 23.9.2003 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
33/91-1, 42/97, 66/2000 in 24/2004), 19. člena Zakona o 
poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92, 15/94, 19/94 in 44/94) in 114. 
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

POSLANCI: 

i "TOt/ir I 

4 ALEk3AL>b£R hEVLOh I ' 

5■ iOd&io Uucr~~~^ 

c. Lidi"]A oLaLr 

<?. "jolE 

* dela Cbč<^. 
/O.VQXgf -z?"M*- 

11. 
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PREDLOG ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Trenutno področje lovstva in divjadi ureja Zakon o varstvu, gojitvi, in lovu divjadi ter 
upravljanju lovišč (Ur.l. SRS, št.25/76,29/86). 

Za divjad štejejo po tem zakonom (lO.člen) določene prosto živeče živali, ki so bile, ki so ali 
ki lahko postanejo predmet lovstva. 

Kljub zastarelosti zakona so nekatera osnovna izhodišča oz. deli zakona še vedno ustrezni ali 
celo bolj aktualni, zlasti z vidika naravovarstva. 

Osnovna načela obstoječega zakona, ki pa je vendarle nastal v povsem drugačnem političnem 
sistemu in pravnem okolju so : 

1. divjad je družbena lastnina in dobrina, ki je splošnega pomena, ter zato uživa posebno, 
z zakonom določeno varstvo; 

2. varstvo divjadi kot dela živalskega sveta in naravnega okolja je izhodišče celotni 
pravni ureditvi lovstva in za vse lovsko-gojitvene in druge ukrepe v naravi; 

3. lovišča samostojno upravljajo lovske organizacije na podlagi 5-letnega lovsko- 
gospodarskega načrta, ki se sprejema na podlagi stališč ostalih uporabnikov prostora; 

4. z lovstvom se ukvaijajo občani združeni v lovske družine in zaposleni v organizacijah 
združenega dela; 

5. za škodo, ki jo napravi divjad na premoženju ali ljudeh, je pod pogoji, ki jih določa 
zakon odgovorna lovska organizacija, ki upravlja lovišče. 

Lovišče po obstoječem zakonu je zaokrožena naravna lovsko gojitvena in gospodarska celota, 
ki ima ekološke in druge pogoje za uspešno lovstvo. Ustanavlja se na zemljišču ali vodni 
površini ne glede na lastništvo nad zemljiščem. V resnici pa obstoječa lovišča v Sloveniji, 
katerih velikost je različna, v celoti ne zadovoljujejo zahtevam zakona. Praviloma so lovišča 
ustanavljale takratne občinske skupščine, v primerih lovišč posebnega pomena - t.i. 
gojitvenih lovišč s profesionalnim osebjem, pa je le-te ustanovil drug republiški organ - 
izvršni svet SR Slovenije. Lovišče se je izročilo lovski družini oz. organizaciji združenega 
dela v upravljanje brez odškodnine in za nedoločen čas, s čimer naj bi se zagotovila 
dolgoročnost smotrnega upravljanja in gospodarenja. Zakup lovišč ni bil dovoljen. 

Sredstva, ki jih lovišče pridobi, lahko uporabi le za ohranjanje, vzdrževanje in izboljšanje 
življenjskih pogojev divjadi, skratka vsa sredstva iz t.i. dela gospodarjenja z loviščem mora 
vrniti v lovišče. 

Pri obravnavi škode, ki jo povzroči divjad, zakon izhaja iz spoznanja, da je škodo bolje 
preprečevati, kot pa ugotavljati in plačevati. Dolžnost preprečevati škodo nalaga zakon v prvi 
vrsti lovski organizaciji, saj prav divjad povzroča škodo. Ukrepi, ki jih mora lovska 
organizacija izvajati, so določeni v lovsko gospodarskih načrtih. Čeprav morajo prav lovske 
organizacije skrbeti za preprečevanje škode, imajo tudi drugi dejavniki določene dolžnosti, 
zlasti pri uporabi zaščitnih sredstev. Zakon govori o objektivni odgovornosti lovskih 
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organizacij za škodo. Oškodovanec lahko uspešno uveljavlja odškodnino, če je storil vse, da 
bi škodo preprečil. Drugačna pa je odgovornost lovske organizacije za škodo na premoženju 
in ljudeh izven lovišča. 

Obstoječi zakon torej temelji na družbeno lastninski podlagi urejanja razmerij glede divjadi, 
lovstva in upravljanja lovišč. Tak način urejanja ni skladen z Ustavo RS, odstopa pa tudi od 
zakonske ureditve nekaterih sorodnih področij, predvsem varstva okolja in gozdov ter je v 
nekaterih rešitvah tudi že strokovno presežen. Zakonsko ureditev je torej potrebno uskladiti z 
Ustavo RS, zlasti z njenimi določbami o lastninskih razmeijih, o naravnih bogastvih, naravnih 
znamenitostih in redkostih ter določbami, ki urejajo razmeija med državo in lokalno 
samoupravo. Potrebna je predvsem vsebinska, pa tudi institucionalna in terminološka 
uskladitev s sorodno novej šo zakonodajo ter z napredkom stroke. 

Razlogi za sprejem, cilji, osnovna načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Razlogi za sprejem zakona so uskladitev področja divjadi in lovstva na pregleden in 
sistematsko zaokrožen način z Ustavo RS, z novo zakonodajo oz. drugimi sorodnimi zakoni, 
mednarodnimi pogodbami in direktivami EU ter rešitve celovito prilagoditi novim strokovnim 
spoznanjem. 

Po osamosvojitvi je bilo sprejetih več zakonov, ki sistemsko posegajo na področje lovstva. 
Tako Zakon o gozdovih (Ur.l.RS,št.30-1299/93,110-5387/02) posega na področje lovsko- 
gojitvenega načrtovanja (12.člen), kjer kot nosilca načrtovanja postavlja Zavod za gozdove 
Slovenije. Uvaja nove oblike načrtov in ne ukinja predhodnih, ki izhajajo iz »zakona o 
lovstvu«. To vnaša zmedo in nepotrebno podvajanje postopkov in načrtov. 
Zakon o ohranjanju narave (Ur.l.RS,št.56/99) in Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih 
vrst(Ur.l.RS,št.57/93), opredeljujeta zavarovane in ogrožene vrste, ki so po zakonu o lovstvu 
lahko tudi lovne vrste.Obstajajo še drugi zakoni, ki manj pomembno, pa vendarle posegajo na 
področje lovstva. 

Osnovno načelo novega predloga zakona je, da se ohranijo tiste rešitve, ki so bile ustrezno 
rešene že v sedanji zakonodaji, dopolnjene z novostmi, ki izhajajo iz obstoječe aktualne 
družbeno politične situacije. Zakon zlasti upošteva vse evropske direktive in regulative s tega 
področja, pa tudi mednarodne konvencije, ki jih je podpisala in ratificirala RS (Bernska, 
Washingtonska in Konvencija o biotski pestrosti iz Rio de Janeira). Omeniti velja zlasti 
habitatno in ptičjo direktivo (Council directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora; Council directive 79/409/EEC of 
2 April 1979 on the conservation of wild birds). 

Druga osnovna načela so : 
• poudarek je na ohranitvi, varstvu in trajnostni rabi vrst z lovom ter izboljšanju 

habitatov prosto živečih živalskih vrst - torej na zagotavljanju ekoloških, socialnih in 
gospodarskih funkcij divjadi ter njenega življenjskega prostora, 

• divjad je državna lastnina, 
• lovska pravica pripada Republiki Sloveniji, ki jo tudi podeljuje, 
• minimalna lovna površina lovišč je 2000 ha, 
• koncesija za vsa lovišča, ki jo podeljuje Republika Slovenija, 
• Republika Slovenija lahko ohranja oz. ustanovi lovišča s posebnim namenom, zlasti s 

ciljem ohranjanja in vzdrževanja naravnih habitatov divjadi, zlasti ogroženih vrst. 
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Bistvena novost zakona je koncesija, ki jo morajo upravljavci lovišč plačevati državi. 
Koncesijo podeli za lovišča s posebnim namenom Vlada Republike Slovenije z upravno 
odločbo brez javnega razpisa ter za nedoločen čas. Za lovišča lovskih družin podeli koncesijo 
z upravno odločbo minister/ministrica pristojen/pristojna za divjad in lovstvo na podlagi 
javnega razpisa in za nedoločen čas. 

Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Zaradi plačevanja koncesnin, bi zakon pomenil dodatne prilive v proračun Republike 
Slovenije, po prednostnem ključu razdelitve pa bi imele od tega korist v prvi vrsti lokalne 
skupnosti. Iz tega vidika, bi bile posledice zakona lahko pozitivne za bilanco državnega 
proračuna. 
Na drugi strani pa je po tem zakonu predviden s posebnim aktom Vlade odkup premoženja v 
različnih tipih sedanjih gojitvenih lovišč. S tem je mišljen odkup lastninskih deležev 
društvenega, privatnega in delniškega kapitala. Kot odhodek iz proračuna lahko upoštevamo 
tudi plačilo vseh javnih služb in nalog, ki jih država v pretežni meri že sedaj plačuje, zlasti z 
naslova lovskega načrtovanja, inšpekcije in drugih nalog, kijih opredeljujejo drugi zakoni. 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost predlagane ureditve pravu 
EU; Lovski sistemi v Evropi 

Izhajajoč iz lovske pravice ločimo globalno : 
• dominalni lovski sistem, 
• regalni lovski sistem. 

Glede na površino izvajanja lova ločimo: 
• revime sisteme, 
• licenčne sisteme. 

Značilnost dominalnega sistema lova (iz lat. dominus, - gospod, gospodar) je, da je divjad 
brez lastnika, pravica to divjad loviti pa izhaja iz lastnine zemljišča. Ker je zemljiška lastnina 
površinsko vedno določena in omejena, je dominalna ureditev lovstva res lahko vedno samo 
revima. V Evropi pa je znan tudi tako imenovani regalni sistem lova (iz lat. rex - kralj, 
vladar), pri katerem divjad ali pravica loviti jo ali oboje, pripada vladarju, oziroma državi. V 
tem sistemu pa je poleg revimega sistema, ki daje osebi, ki lovi, pravico loviti divjad samo na 
določeni točno omejeni površini lovišča ali reviija, možen tudi tako imenovani licenčni sistem 
lova, pri katerem lovec proti odškodnini dobi od državne upravne oblasti dovolilnico ali 
licenco, ki mu dovoljuje določeno vrsto ali več vrst divjadi loviti na vsej površini neke 
pokrajine ali kar cele države. 

Revirni sistem je torej samo prostorska ureditev lovstva, ki nič ne pove., od kod izhaja pravica 
lova in čigava je divjad. Tudi v Sloveniji imamo revirni sistem lova, čeprav pravica lova ne 
izhaja iz zemljiške posesti in divjad ni brez lastnika, ampak je last države. V Švici pripada 
pravica lova izključno kantonu - ki ima določene funkcije države. Ne glede na to je v delu 
kantonov uveljavljen revirni sistem lova, ker kantoni pod določenimi pogoji odstopajo lovcem 
upravljanje z divjadjo na določenih površinah lovišč. V drugem delu kantonov pa velja 
licenčni sistem lova ali kot mu pravijo v Švici "Patentjagd", pri katerem lovec pridobi od 
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kantona dovolilnico za odstrel določene vrste divjadi, ki jo potem lahko lovi na vsej površini 
kantona. Nekatere države npr. Italija in Francija imajo po nekaterih pokrajinah uveljavljen 
celo dominalni, po drugih pa regalni sistem v različnih specifičnih oblikah. Skratka v Evropi 
po državah ali celo po pokrajinah iste države veljajo vsi našteti sistemi v številnih različicah, 
ki so posledica zgodovinskega razvoja in lovskih tradicij teh dežel. Ker se dobro zaveda, na 
kakšno nasprotovanje bi naletel vsak poizkus poenotenja lovskih sistemov, se je evropska 
skupnost glede ureditve lovstva odločila za načelo subsidiarnosti. Z drugimi besedami to 
pomeni, da naj vsaka država ureja sistem lovstva tako, kot to najbolje ustreza njenim 
zgodovinskim in lovskim izročilom. Zato še zdaleč ni res, kot to zadnje čase nekateri 
razglašajo, da je v Evropi možna samo takšna ureditev lova, pri kateri lovska pravica izhaja iz 
zemljiške posesti. 

NEMČIJA 

Globalna oceno nemškega sistema je, da je sicer ugoden za tiste, ki dajejo lovišča v zakup, 
neugoden pa z vidika odnosa divjad- okolje. Stanje v Nemčiji je naslednje: 

1. Večina lovišč je tako imenovanih občinskih lovišč (Gemeinschaftsjagdreviere). To pa ne 
pomeni, da lovci v njih skupaj lovijo. Pač pa pomeni, da večje število posestnikov zemljišč 
skupaj oblikuje tako imenovano lovsko skupnost in svojo pravico do izvrševanja lova oddaja 
v zakup. Za to dobi denar - Čim manjše je lovišče, toliko več po hektaiju. Ta lovišča morajo 
obsegati najmanj 250 ha, v visokogoijih pa 500 ha. 

2. Državna lovišča (Staatliche Jagdreviere) obsegajo samo okrog deset odstotkov površine. 
Približno tretjino teh lovišč ravno tako oddajajo v zakup, sicer pa jih upravljajo v lastni režiji, 
torej z gozdarskim osebjem. Državna lovišča se nahajajo v glavnem po razsežnih gozdnih 
območjih in v Alpah. 

3. Privatna lastna lovišča (Eigenjagden) pokrivajo samo skromen delež od skupne lovne 
površine. V lastnem lovišču je mogoče loviti, če njegova površina pokriva najmanj 80 ha. 
Lastna lovišča je mogoče oddajati v zakup. 

V Nemčiji imajo tako imenovani revirni sistem lova, kar pomeni,da je pravica divjad loviti 
povezana z lastnino zemljišča. Divjad nima lastnika (res nullius) dokler prosto živi. Uplenjena 
ali poginula (kakor koli pokončana ali živa ujeta) pa pripada lovskemu upravičencu. Pravico 
loviti divjad je dovoljeno dajati v zakup. Kritika nemškega lovstva ni usmerjena proti 
revirnemu sistemu, temveč proti zakupništvu in njegovim posledicam. 
Lovišča postajajo zaradi delitev vse manjša, ker je na ta način mogoče doseči višjo zakupnino 
(na enoto površine).Večina lovišč izven alpskega območja je danes manjših od 500 ha.Zaradi 
visokih zakupnin imajo lovci, živeči na območju lovišča, vse manj možnosti za lov. Lov v 
glavnem služi poslovnim interesom in ne uravnoteženju gozda in divjadi. 
Majhna lovišča ne morejo zagotavljati enake uspešnosti lova, kakor velika lovišča, ker je 
divjadi manj in pogosto je v lovni dobi sploh ni v lovišču. 
Zato poizkušajo zakupniki lovišč te pomanjkljivosti izravnati s pomočjo svojih velikih 
finančnih sredstev: 
• dvigajo gostoto naseljenosti divjadi s prenizkim odstrelom netrofejne divjadi (samic in 

mladičev), 
• navezujejo divjad na svoje lovišče s krmljenjem in izboljševanjem pasišČ, 
• s polaganjem hrane privabljajo divjad pred puško tudi ponoči, 
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• prepuščajo divjadi vse manj mirnih okolišev, kamor bi se lahko zatekla na varno pred 
lovom. 

Posledice teh manipulacij lovstva z divjadjo so: 
• visoke gostote naseljenosti in koncentracije divjadi, 
• prazna lovišča na drugi strani, 
• huda škoda od divjadi na eni in nizek donos od lova na drugi strani, 
• nenaravno prostorsko in časovno vedenje divjadi, 
• odsotnost velikih plenilcev - medveda, volka in risa. 

Zakupniki majhnih lovišč ne trpijo velikih plenilcev, ker jim lahko znižujejo uspešnost lova. 
Ker največkrat sami izvajajo lov, nimajo nadzorstva solovcev, kar jim zagotavlja veliko 
svobodo pri (ne)upoštevanju zakonskih predpisov. Velikopotezno zastavljeni učinkoviti 
načini lova, ki se pri nas v gozdnih območjih vse bolj uveljavljajo (tudi brakade) so v majhnih 
loviščih komaj izvedljivi. 

Posledica majhnih lovišč so mnogi spremljevalni pojavi, ki jih mnogi lovci nekritično 
spregledajo, kritičnim opazovalcem in medijem pa daje dovolj snovi za kritiko lova: 
• lovske naprave (visoke preže in čakališča) v velikem številu, še zlasti v bližini lovskih 

mej, 
• predimenzionirana krmišča, ki krize v gozdu ne odpravljajo, ampak jo izzovejo, 
• dolge lovne dobe in nočni lov s posledico, da postaja divjad vse bolj plašna, 
• upadanje lovske kulture in ugleda lova in lovcev. 

AVSTRIJA 

Avstrija ima podoben zakupni sistem kot Nemčija. 
Osnovo lovskega prava v Avstriji predstavlja avstrijska ustava. V skladu z določili ustave je 
lov v pristojnosti posameznih zveznih dežel, torej ima vsaka od devetih zveznih dežel svojo 
deželno lovsko zakonodajo. Avstrija ne pozna nikakršnega krovnega državnega zakona za 
področje lovstva. Avstrijsko lovstvo se torej opira na 9 deželnih lovskih zakonov in 9 
pripadajočih izvedbenih uredb. 

V Avstriji je v veljavi sistem revirjev, ki osebam, ki nimajo pravice do izvajanja lova, 
preprečuje izvajanje lovske dejavnosti in prisvajanje uplenjene divjadi v posameznem 
lovskem revirju (lovišču). 

Pravica do lova je v Avstriji neločljivo povezana z lastništvom nad zemljiščem. To načelo ne 
dovoljuje odstopanj. Vendar pa pravica do lova ne vključuje nujno tudi pravice do izvajanja 
lova. Pravico do izvajanja lova ima lastnik zemljišča samo v primeru, da ima privatno pravico 
do lova. Ta mu je praviloma dodeljena, če dokaže lastništvo nad več kot 115 ha (v nekaterih 
zveznih deželah več kot 300 ha) strnjenega ozemlja. Če ima lovsko karto, sme na tem 
območju lov izvajati sam, sicer pa mora lovišče dati v zakup ali v upravljanje. Zemljišča, ki 
niso del privatnih lovišč, se prištevajo k tako imenovanim občinskim loviščem. V vsaki 
avstrijski občini sestavljajo vsa zemljišča, ki ne spadajo pod privatna lovišča, občinsko 
lovišče posamezne občine. Tovrstna občinska lovišča je nujno dati v zakup in v teh primerih 
so nato zakupniki imetniki pravice za izvajanje lova. Lastniki zemljišč dobijo za svojo 
neizkoriščeno pravico do lova denarno nadomestilo, upravičenci za izvajanje lova pa so 
nosilci vseh pravic in dolžnosti v zvezi z lovom v posameznem privatnem oz. občinskem 
lovišču. 
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Lovišče lahko zakupi posamezna oseba, več oseb pa se lahko poveže v civilnopravno družbo, 
katere namen je zakupiti določeno lovišče (lovska družba). Kdor želi zakupiti lovišče, mora 
imeti veljavno lovsko karto in hkrati biti imetnik lovske karte v Avstriji že pred tem v 
obdobju najmanj treh let. 

Pomembno področje avstrijskega lovstva je tudi varstvo divjadi. Vsak revir (lovišče) ima 
najmanj enega lovskega čuvaja. Varstvo divjadi pomeni zaščito divjadi pred nevarnostjo in 
stisko. K temu danes sodi krmljenje v težavnih obdobjih in lov na plenilce oz. druge živali, ki 
bi utegnile škoditi divjadi (npr. divji psi, potepuške mačke, sive vrane, srake, šoje). Tudi boj 
proti divjemu lovu spada na področje varstva divjadi. Za varstvo divjadi veljajo vsi gojitveni 
ukrepi in vsakršna oskrba divjadi. 

Cilj gojitve je ohraniti raznovrstne in zdrave populacije divjadi in pri tem hkrati upoštevati 
tudi interese kmetijstva in gozdarstva. Lov in gojitev se morata vršiti tako, da pri tem ni 
ogrožena ohranitev gozda in njegovih funkcij. Gojitev predstavlja tako pravico kot tudi 
dolžnost. 

Divjad v Avstriji prištevajo med nikogaršnjo lastnino (res nullius). Divjad ne pripada nikomur 
in velja za pritiklino zemljišča. Pravni lastnik divjadi lahko postane le pristojni upravičenec 
do izvajanja lova. Dokler živi prosto v naravi, predstavlja divjad del zemljišča kot 
nepremičnine, takoj ko je uplenjena ali ujeta, pa dobi status premičnine in postane last 
upravičenca do izvajanja lova. Iz tega je razvidno, da škode, ki jo divja žival npr. povzroči na 
motornem vozilu v prometni nesreči, ne nosi upravičenec do izvajanja lova, saj ta v trenutku 
nesreče ni bil lastnik živali. Žival, kot rečeno, ne pripada nikomur. 

ITALIJA 

Značilnost Italije je, da ima na ozemlju iste države dva sistema in sicer dominalni, ki velja za 
sever države in regalni oziroma licenčni, na jugu. Zakonodaja Južne Tirolske, predvideva 
minimalno površino lovišča 2000 ha. 
Italijanski zakon o lovu je bil sprejet leta 1992 in določa, daje divjad državna last. V skladu z 
državnim lovskim zakonom morajo dežele in pokrajini s svojimi lovskimi zakoni podrobneje 
urediti varstvo in gospodatjenje z divjadjo ter organiziranost lovstva. Državni lovski zakon 
razlikuje pristojnosti, ki so dodeljene deželam in avtonomnima pokrajinama. Italija je 
razdeljena na 20 dežel in sicer je 15 dežel z normalnim deželnim lovskim zakonom in ostale, 
ki so v državnem lovskem zakonu združene v 4 avtonomne dežele (Sicilija, Sardinija, Dolina 
Aoste in Furianija - Julijska Krajina) in 2 avtonomni pokrajini (Trento in Bolzano/Bozen, ki 
tvorita deželo Tridentisko - Zgornje Poadižje/Južna Tirolska) in te avtonomne dežele in 
avtonomni pokrajini imajo pri urejanju lova več pristojnosti, kot ostale dežele. 
Državni lovski zakon ne upošteva le administrativne razlike na ozemlju Italije, ampak tudi 
geografske, kulturne in zgodovinske. Urejenost lovstva in izvajanje lova v severni Italiji se 
razlikuje od urejenosti lovstva in izvajanja lova v srednji in južni Italije. V severnem delu 
Italije je v veljavi dominalni sistem lova in v srednji in južni Italiji je v veljavi regalni oziroma 
licenčni sistem lova. 
Urejenost lovstva in izvajanje lova v Furlaniji - Julijski Krajini, v pokrajinah Trento, 
Bolzano/Bozen in v manjši meri v Bellunu (ta pokrajina spada v deželo Veneto) je zaradi 
zgodovinskih razlogov zelo podobno urejeno kot je to v Avstriji in še posebno v avstrijski 
deželi Tirolska.V teh predelih je bil teritorij že od 19 stoletja razdeljen na lovske družine. 
Takšna ureditev seje obdržala do današnjih dni. 
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Državni lovski zakon namreč priporoča deželam, naj ustanovijo lovske družine. Zato so tudi v 
ostalih italijanskih deželah lovsko območje razdelili na navadne in zasebne lovske družine ter 
gojitvena območja, razen na jugu Italije. Na jugu Italije se izvaja samo lov na ptiče, zato ima 
lovec lovsko izkaznico in lahko lovi ptiče kjerkoli. 
Državni lovski zakon omogoča zasebnikom, da lahko samostojno in v skladu z državnim 
lovskim zakonom ustanovijo zasebne lovske družine in gojitvena lovišča. Gojitvena lovišča 
so namenjena za lovski turizem. Zasebne lovske družine in gojitvena lovišča morajo državi 
oziroma deželi ali pokrajini plačati koncesijo. Navadnim lovskim družinam ni potrebno 
plačati koncesije. Vsak lovec mora v Italiji vsako leto plačati državno takso. Lovišče zasebne 
lovske družine ne sme biti večje kot 10% od sosednje navadne lovske družine in ne sme biti 
večje kot 150 ha in ne daljše kot lOOOm. 
V državnem lovskem zakonu je predvideno, da lahko tudi dežele uvedejo takso za lov. 
Državni lovski zakon določa, da deželna taksa ne sme biti nižja kot 50% in ne višja od 
določene državne takse. 
Dežela Furlanija - Julijska Krajina je uvedla deželno takso z deželnim lovskim zakonom , ki 
je bil sprejet leta 1999. Z državnim lovskim zakonom je zakonodajalec uvedel obvezno, 
osebno zavarovanje za lovca 
Državni zakon predvideva, da je divjad last države. Lovec ki ima lovski orožni list, ki je 
plačal vse takse (državno in deželno), ki ima urejeno osebno zavarovanje inje uplenil divjad v 
dovoljeni lovni dobi, postane v tistem trenutku lastnik uplenjene divjadi (mesa, trofeje, 
kožuha, glave) in mu ni treba v plačati dodatnih dajatev. 
Lastnik zemljišča, ki ne dovoli izvajanje lova na svojem zemljišču, mora vložiti na upravni 
organ posebno zahtevo za izločitev njegovega zemljišča iz lovnih površin. Takšno zemljišče 
mora obvezno ograditi z ograjo v višini 1,2 m. Divjad, ki se nahaja ali pride v takšno ograjeno 
zemljišče ni njegova last in tudi ni upravičen do odškodnine za storjeno škodo. 
Dežela Furlanija - Julijska Krajina je leta 1999 sprejela nov deželni lovski zakon .S tem 
zakonom je dežela avtonomno uredila lovstvo in izvajanje lova. Dežela je ustanovila nov 
urad, ki je pristojen za lovstvo. V tem deželnem zakonu je predvideno, da se celotno lovno 
ozemlje dežele razdeli na navadne in zasebne lovske družine ter gojitvena lovišča za lovski 
turizem. Zasebne lovske družine in gojitvena lovišča so omejena v velikosti in v številčnosti 
članov. Vsaka lovska družina ima omejeno število članov in to določa pristojni urad dežele za 
lovstvo, glede na lovne površine. Ko lovec dobi prostor v eni lovski družini, ostane njen član 
dokler sam ne izstopi iz nje ali umre. V deželnem zakonu ni predvideno, da mora navadna 
lovska družina plačati koncesijo in da mora lovec za uplenjeno divjad plačati dodatne 
pristojbine. Deželni lovski zakon Furlanije-Julijske Krajine je enak kot je deželni lovski zakon 
v avtonomni pokrajini Bolzano/Bolzen, ki je bil sprejet leta 1987 inje za italijanske razmere 
zelo napreden. 

HRVAŠKA ' 

HrvaŠka je novi lovski zakon sprejela kmalu po osamosvojitvi. Zakon predvideva privatna 
lovišča z minimalno površino 1000 ha (500 za otoke) in skupna lovišča, ki nastanejo z 
združevanjem posesti, na osnovi katerih imajo lastniki zemljišč pravico do odškodnine. 
Skupnih lovišč ni mogoče dajati v podzakup. Na zemljiščih v lasti države minister ustanavlja 
državna lovišča. 
Zakupniki privatnih lovišč ta lovišča že vračajo, ker so bila »izpraznjena« in niso več 
pripravljeni plačevati koncesije. V skupnih loviščih se je nadaljevalo z gospodarjenjem z 
divjadjo kot v času pred sprejemom sedanjega lovskega zakona in na podoben način, kot je to 
v veljavi v Sloveniji, zato je stanje v populacijah posameznih vrst divjadi bistveno boljše kot 
v privatnih loviščih. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. DEL 

SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega ohranitev, varstvo in lov divjadi, 
ukrepanje v življenjskem okolju divjadi ter razpolaganje z uplenjeno divjadjo (v nadaljnjem 
besedilu: upravljanje z divjadjo). 

(2) Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter 
njenega življenjskega prostora, zlasti: 
- ohranjanje in varstvo divjadi kot naravne vrednote oziroma naravnega bogastva; 
- ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih 

združb; 
- preprečevanje in povračilo Škod od in na divjadi; 
- trajnostno rabo divjadi z lovom. 

2. člen 
(divjad) 

(1) Divjad so vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki jim ta zakon zagotavlja posebno 
varstvo in upravljanje. 

(2) Upravljanje je delovanje med divjadjo in v njenem življenjskem okolju v skladu z 
zakonitostmi narave, z namenom: 
- s posegi v populacije in ukrepanjem v okolju vzdrževati divjad posameznih vrst v 

ravnovesju med seboj in v okolju danimi življenjskimi možnostmi za njeno preživljanje; 
- ohraniti vrstno in gensko pestrost divjadi; 
- ohraniti posamezni vrsti divjadi naravni prirojen način življenja v času in prostoru; 
- ohraniti divjad, kolikor mogoče prvobitno in neodvisno od neposredne pomoči človeka. 

(3) Pri upravljanju z divjadjo velja splošni varstveni režim po predpisih o ohranjanju 
narave, v kolikor ta zakon ne določa drugače. 

(4) Divjad uplenjena v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
postane last upravljavca lovišča oz. upravljavca lovišča s posebnim namenom (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec). 

3. člen 
(lovstvo) 

(1) Lovstvo je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem z divjadjo in je zaradi zagotavljanja 
ekoloških, socialnih in gospodarskih funkcij divjadi in njenega življenjskega prostora v 
javnem interesu. 
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(2) Lovska pravica je pravica do upravljanja z divjadjo. 

(3) Lovska pravica pripada Republiki Sloveniji in se pod pogoji, ki jih določa zakon, 
lahko prenese na drugo pravno osebo. 

4. člen 
(temeljna izhodišča upravljanja in nosilci načrtovanja ter upravljanja z divjadjo) 

(1) Podlaga za upravljanje z divjadjo so program upravljanja z divjadjo v Sloveniji, načrti 
za upravljanje z divjadjo ter vsi razvojni načrti in dokumenti s področja varstva narave, 
razvoja gozdov, razvoja kmetijstva in drugih dejavnosti, ki se nanašajo na okolje. 

(2) Za namen upravljanja z divjadjo se površina Republike Slovenije razdeli na lovsko 
upravljavska območja, ki se za izvajanje načrtovanih ukrepov razdelijo na lovišča in lovišča s 
posebnim namenom. 

(3) Načrtovanje upravljanja z divjadjo mora biti veliko površinsko in izhajati iz stanja 
populacij divjadi in njenega življenjskega okolja ter njunega medsebojnega odnosa. 

(4) Nosilec načrtovanja upravljanja z divjadjo je Zavod za gozdove Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Zavod). 

(5) Nosilci upravljanja z divjadjo so upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

(6) Upravljavci z divjadjo so v Republiki Sloveniji za to dejavnost registrirane pravne 
osebe, ki se zaradi upravljanja z divjadjo združujejo v območna združenja upravljavcev, ter 
druge oblike medsebojnega povezovanja. 

(7) Za upravljanje z divjadjo v loviščih in v loviščih s posebnim namenom se v skladu s 
tem zakonom podeljuje koncesija. V loviščih s posebnim namenom se upravljanje podeli z 
aktom Vlade Republike Slovenije. 

5. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

Avtohtona (domorodna) vrsta divjadi je tista vrsta, ki je v določenem ekosistemu naravno 
prisotna in je živela v naših krajih po zadnji (Wurmski) poledenitvi, ne glede na to, ali je 
človek kasneje katero izmed vrst (ris, kozorog, zober, los ipd) iztrebil. 

Alohtona (tujerodna) vrsta divjadi je tista vrsta, ki v življenjskih združbah naših okolij po 
koncu zadnje (Wurmske) poledenitve ni več živela, temveč jo je vanje naselil človek. 

Biokoridor je razmeroma ohranjen, dovolj širok naravni prehod med deli populacijskega 
območja, po katerem lahko določena vrsta divjadi prečka zanjo neprijazno okolje. 

Biološki kazalniki so meritve in ocene na divjadi (telesna teža, teža in razvitost rogovja, 
stopnja oplojenosti, zdravstveno stanje) in v njenem okolju (stopnja objedenosti posameznih 
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rastlinskih vrst, prisotnost za prehrano ustreznih vrst, ipd.), ki kažejo stanje populacij divjadi, 
njenega okolja ter njunega medsebojnega odnosa. 

Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci/tri lovke z več kot dvema 
lovskima psoma goničema, ki divjad dvigata in jo glasno gonita, tako da poženejo di vjad proti 
lovcem/lovkam na stojišču. 

Divjad v ujetništvu so posamezni osebki ali skupine osebkov divjadi, zaprtih v kletkah, 
voljerah ali na ograjenih površinah manjših od 1 ha. 

Dodajanje divjadi je izpuščanje osebkov določene vrste divjadi (odlovljenih v naravi ali 
vzgojenih v ujetništvu) v okolje, kjer ta vrsta divjadi že živi. 

Ekocelica je ožji del naravnega okolja, ki omogoča prosto živečim živalskim vrstam nujne 
pogoje za njihov obstoj (kritje, možnost za gnezdenje in poleganje mladičev, itd.) 

Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo dvigne in jo dalj časa glasno goni. 

Gonjač/gonjačica je oseba, ki divjad poganja proti lovcem/lovkam. 

Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja za iskanje ranjene divjadi. 

Lov je iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje s ciljem upleniti divjad ali 
odloviti divjad živo ter pobiranje divjadi in njenih delov. 

Lov na klic je način lova, pri katerem lovec z različnimi pripomočki oponaša glas divjadi ali 
njenega plena, da bi jo privabil v svojo bližino. 

Lovka je priprava ali naprava, ki divjad, ki zaide vanjo, zadrži živo in nepoškodovano. 

Lovna doba je čas v letu, koje določeno vrsto divjadi dovoljeno loviti. 

Lovopust ali varstvena doba je čas v letu, ko je določeno vrsto divjadi prepovedano Sloviti. 

Lovske priprave so pasti, zanke, vabila, mreže, limanice, ipd. 

Lovski objekti so visoka preža, krmišče, lovska steza, solnica, krmna njiva, kaluža ipd. 

Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamaijev, barvaijev, šarivcev, 
ptičaijev in retriveijev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, 
jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je lovsko uporabnost dokazal s pireizkušnjo 
naravnih zasnov in opravljanjem nalog v lovski praksi. 

Lovsko orožje so lovske puške, pištole, revolverji in lovski noži. 

Mirna cona je obsežnejši predel naravnega okolja, kjer so dejavnosti, ki vznemirj ajo divjad, 
omejene oziroma prepovedane. 

Mrhovišče je kraj, kamor se polaga hrana živalskega in rastlinskega izvora z namenom 
privabljanja in krmljenja medveda ali druge zveri. 
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Naravno al i biološko ravnovesje je dinamično stanje medsebojno uravnoteženih odnosov in 
vplivov živih bitij med seboj in njihovimi življenjskimi prostori. 

Naseljevanje divjadi je vnašanje določene vrste divjadi v naravno okolje, v katerem ni nikoli 
živela. 

Obora je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem okolju, obdana z ograjo, ki ne dopušča 
prehajanja določenim ali vsem vrstam divjadi. 

Odlov je način lova, pri katerem divjad ujamemo živo. 

Odvzem divjadi zajema odstrel, odlov živih osebkov in izgube posameznih vrst divjadi, ne 
glede na vzrok. 

Past je priprava, ki divjad, ki vanjo zaide, zadrži nepoškodovano, jo poškoduje ali usmrti. 

Pogon je način lova, kjer se več gonjačev/gonjačic z največ tremi psi v vrsti drug/druga ob 
drugem/drugi glasno pomika preko površine, tako da poženejo divjad proti lovcem/lovkam na 
stojiščih. 

Ponovna naselitev divjadi ali repopulacija je vnašanje določene vrste divjadi v naravno okolje, 
iz katerega je bila v preteklosti iztrebljena. 

Populacija divjadi je med seboj z mnogimi odnosi in soodvisnostmi v nedeljivo biosistemsko 
enoto povezana skupnost osebkov iste vrste, ki živijo na določenem naravnem prostoru in 
imajo potencialno možnost razmnoževanja. 

' - ; r - . 
Pritisk je način lova, pri katerem se največ trije/tri gonjači/gonjačice tiho premikajo po 
stanišču di vjadi, tako da poženejo divjad proti lovcem/lovkam na stojišču. 

Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije/tri lovci/lovke. 

Stečina je uhojena pot, po kateri se divjad običajno premika v svojem okolju. 

Ukrepi v življenjskem okolju divjadi so vsa dela v okolju, s katerimi se ohranjajo, obnavljajo 
ali izboljšujejo življenjske možnosti divjadi (npr. ohranjanje gozdnih jas, grmišč, logov in 
mokrišč, vzdrževanje in urejanje pasišč, remiz za divjad, sadnja plodonosnih grmovnih in 
drevesnih vrst, itn.). 

Vabnik je živa ali umetno izdelana ptica določene vrste, postavljena v njeno naravno okolje z 
namenom, da bi privabila sovrstnike. 

Varstvo divjadi je varovanje in odstranitev osebkov populacij posamezne vrste divjadi s 
ciljem njene ohranitve, razvoja ter odnosov z okoljem. 

Vzreja ali reja divjadi je reja divjadi v prostoru, ločenem od proste narave. 

Zimovalište je del življenjskega prostora populacije, kjer njeni osebki preživijo zimsko 
obdobje. 
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Življenjske možnosti divjadi so možnosti za zadovoljevanje vseh življenjskih potreb divjadi 
(hrana, zavetišča, skrivališča,...). 

n. DEL 

PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

6. člen 
(lovsko upravljavsko območje) 

(1) Lovsko upravljavsko območje je širša veliko-površinska ekološka celota, v kateri 
živijo populacije ene ali več vrst divjadi v vseh letnih časih in jo določajo ekološki dejavniki 
in življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire, ki jih divjad redko ali sploh 
ne prehaja. 

(2) Lovsko upravljavsko območje se oblikuje na podlagi ekoloških dejavnikov in 
življenjskih značilnosti populacij divjadi oziroma skupin populacij divjadi, ki živijo na 
največji površini in imajo največji vpliv na okolje. Pri tem se celota populacije ne sme deliti, 
razen v primeru operativno prevelikih območij. Pri tem se upoštevajo: 
- vse površine, na katerih populacija preživlja posamezne letne čase; 
- možnosti širjenja populacije divjadi v prostoru; 
- naravne ali umetno vnesene ovire v prostoru, ki jih divjad redko prekoračuje; 
- v primerih, ko ostre meje območij populacij v prostoru ne obstajajo, se upoštevajo meje 

lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

(3) Meje lovsko upravljavskih območij določa Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada) na predlog ministrstva pristojnega za divjad in lovstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za varstvo narave. Strokovne podlage 
za njihovo določitev pripravi Zavod v sodelovanju z lovskimi organizacijami. 

(4) Meje lovsko upravljavskih območij lahko Vlada spremeni na podlagi novih ugotovitev 
o mejah in gibanjih populacij divjadi, ob nastanku novih ovir v naravi, ki jih divjad ne 
prekoračuje ter v drugih primerih, ko to zahteva ekološka zaokroženost lovsko upravljavskih 
območij. 

(5) Lovsko upravljavsko območje je razdeljeno na lovišča in lovišča s posebnim 
namenom. 

7. Člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

(1) Lovišča s posebnim namenom se ustanovijo z namenom opravljanja posebnih nalog s 
področja ohranjanja in usmeijanja razvoja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja. 

(2) Lovišča s posebnim namenom se oblikujejo v najbolj ohranjenih in značilnih naravnih 
okoljih Republike Slovenije, pri čemer se smiselno upoštevajo tudi merila iz prvega in 
drugega odstavka prejšnjega člena. 
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(3) Lovišča s posebnim namenom ustanovi Vlada na predlog ministra/ministrice, 
pristojnega/pristojne za divjad in lovstvo ( v nadaljevanju besedila: minister/ministrica). 
Strokovne podlage za ustanovitev lovišč s posebnim namenom izdela Zavod, pri čemer z 
mnenji sodelujejo lovske in naravovarstvene organizacije. 

(4) Vlada Republike Slovenije ob ustanovitvi lovišča s posebnim namenom določi tudi: 
- posebne naloge takega lovišča, 
- upravljavca takega lovišča, 
- morebitne posebne režime upravljanja v lovišču ter 
- zagotavljanje financiranja takega lovišča. 

8. člen 
(lovišče) 

(1) Lovišče je prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna površina, ki ne sme biti manjša 
od 2000 ha lovne površine ter glede na naravne ter druge pogoje v prostoru omogoča: 
- smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju 

načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo; 
- zagotavljanje sredstev za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč; 
- učinkovito spremljanje in nadzor upravljanja z divjadjo. 

(2) Minister/ministrica lahko s predpisom spremeni meje lovišč v naslednjih primerih: 
- če sekajo mejo lovsko upravljavskega območja; 
- če je to potrebno zaradi ostre umetne ločnice v lovišču, ki otežuje prehod živali; 
- če se lovna površina lovišča zmanj ša pod površino 2.000 ha; 
- če se del lovišča vključi v lovišče s posebnim namenom in obratno; 
- v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi sprememb pri divjadi ali v njenem 

življenjskem okolju. 

(3) Lovišča s predpisom ustanavlja minister/ministrica. Predlog za ustanovitev lovišč 
izdela Zavod v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) ter k njemu 
pridobi mnenje območnega združenja upravljavcev. 

9. člen 

Lovišča in lovišča s posebnim namenom se oblikujejo ne glede na lastništvo kmetijskih 
zemljišč in gozdov ter upravno - administrativnih delitev ozemlja Republike Slovenije. 

10. člen 
(lovna in nelovna površina) 

(1) Ne lovne površine so: 
1. površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno prepovedan lov na vse vrste 

divjadi; 
2. površine naselij in zaselkov; 
3. javni in zasebni parki ter pokopališča; 
4. vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice in intenzivne kmetijske kulture, ograjeni z ograjo, 

ki ne dovoljuje prehoda zajcu ali parkljasti divjadi; 
5. z ograjo obdani industrijski in drugi objekti; 
6. površine vseh vrst obor, razen lovnih; 
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7. otroška in športna igrišča, redno obiskovana in označena sprehajališča, kopališča in 
podobni objekti; 

8. površine, na katere dostop ni dovoljen; 
9. površine vseh javnih cest, prog in druge tovrstne površine. 

(2) V lovno površino se razen površin iz prejšnjega odstavka, štejejo vse površine, 
vključno s tistimi, na katerih je zaradi ohranitve določenih vrst divjadi začasno prepovedano 
loviti. 

(3) Površine obor razen lovnih ne štejejo v lovno površino lovišča oziroma lovišča s 
posebnim namenom, v katerem se obora nahaja. 

(4) Lovne in ne lovne površine se določijo v katastru lovsko upravljavskega območja, 
lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

11. člen 
(kataster) 

(1) Kataster lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom vodi 
Zavod. 

(2) Kataster lovsko upravljavskega območja, lovišča in lovišča s posebnim namenom se 
uskladi z vsebinami prostorsko izvedbenih aktov. 

(3) Meje lovišč, ki jih ustanovi s predpisom minister/ministrica v soglasju z 
ministrom/ministrico pristojnim/pristojno za varstvo narave, se za potrebe vodenja katastra na 
novo opišejo. Predlog opisa mej lovišča pripravi Zavod v sodelovanju z Zvezo, pri čemer z 
mnenji sodelujejo upravljavci. 

(4) Vsebino in način vodenja katastra s podzakonskim aktom predpiše minister/ministrica. 

III. DEL 

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

12. člen 
(program upravljanja z divjadjo v Sloveniji) 

(1) Program upravljanja z divjadjo v Sloveniji (v nadaljevanju: program upravljanja) 
določa strategijo za usmeijanje razvoja populacij divjadi in ukrepanje v njihovem 
življenjskem okolju med posameznimi lovsko upravljavskimi območji. 

(2) V programu upravljanja se za posamezne vrste divjadi opredelijo zlasti: 
- osrednja življenjska območja, 
- robna življenjska območja, 
- biokoridoiji, 
- možne smeri šiijenja divjadi v Sloveniji, 
- usmeritve za ohranitev in varstvo divjadi, 
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- materialni in drugi pogoji za zagotavljanje ohranitve in varstva divjadi ter njihovega 
življenjskega okolja po posameznih lovsko upravljavskih območjih, 

- pogoji za zagotavljanje njihovega sobivanja s človekom. 

(3) Program upravljanja je trajna podlaga za načrtovanje po lovsko upravljavskih 
območjih. Program upravljanja se spreminja in dopolnjuje zaradi prilagajanja spremembam 
stanja v razvoju populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja. 

(4) Program upravljanja se izdela v skladu z usmeritvami programov razvoja gozdov, 
varstva narave, razvoja kmetijstva ter drugih dejavnosti. Program upravljanja izdela Zavod v 
sodelovanju z Zvezo, znanstveno-raziskovalnimi in naravovarstvenimi organizacijami, ob 
upoštevanju razvojnih programov drugih dejavnosti, ki so povezane z divjadjo in njenim 
življenjskim okoljem. 

(5) Predlog programa upravljanja z divjadjo pripravi za sprejem ministrstvo v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za varstvo narave. Sprejme ga Vlada Republike Slovenije . 

13. člen 
(načrti upravljanja z divjadjo) 

(1) Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem življenjskem okolju so dolgoročni 
načrt lovsko upravljavskega območja, letni načrt lovsko upravljavskega območja ter letni 
načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom. Vsebina načrtov je javna in se mora 
trajno hraniti. 

(2) Načrte lovsko upravljavskih območij izdeluje Zavod v sodelovanju z lovskimi 
organizacijami, pri čemer z mnenji sodelujejo organizacije kmetijstva, varstva narave in 
drugi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem. 

(3) Letni načrt za posamezno lovišče in lovišče s posebnim namenom izdelujejo 
upravljavci. 

14. člen 
(dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja) 

(1) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo temeljne usmeritve 
za ohranitev in razvoj populacij posameznih vrst divjadi v lovsko upravljavskem območju ter 
načela posegov v populacije posameznih vrst divjadi z lovom. 

(2) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo cilji, usmeritve ter 
ukrepi: 
- za ohranitev populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja, 
- za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem, 
- za zagotovitev trajnostne rabe divjadi z lovom. 

(3) Cilji in usmeritve ter ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi ugotovitev o 
stanju populacij divjadi in njihovega okolja ter evidentiranih bioloških kazalnikov, ob 
upoštevanju usmeritev iz programa upravljanja ter načrtov drugih dejavnosti v prostoru. 
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(4) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja se izdela za obdobje desetih let in je 
osnova pri izdelavi prostorskih planov in za presoje pri izdaji dovoljenj za posege v prostor. 

15. člen 
(letni načrt lovsko upravljavskega območja) 

(1) V letnem načrtu lovsko upravljavskega območja se na podlagi usmeritev iz 
dolgoročnega načrta lovsko upravljavskega območja, izvajanja načrta v preteklih letih ter 
ugotovitev, zbranih na podlagi opazovanj in analiz bioloških kazalnikov določijo vrste in 
obseg ukrepov za ohranitev populacij vrst divjadi in naravnega ravnovesja med divjadjo in 
okoljem, kijih morajo opraviti upravljavci. 

(2) Letni načrt lovsko upravljavskega območja določa za celotno območje, skupine lovišč 
oz. lovišč s posebnim namenom, izjemoma za posamezna lovišča oz. lovišča s posebnim 
namenom znotraj lovsko upravljavskega območja, odvzem divjadi ter načrtovana dela za 
vzdrževanje življenjskega okolja divjadi. 

16. člen 
(letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom) 

(1) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom vsebuje načrt odvzema 
posameznih vrst divjadi ter načrt del v življenjskem okolju divjadi. 

(2) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom mora biti usklajen z letnim 
načrtom lovsko upravljavskega območja. 

(3) Upravljavci v sodelovanju z območnim združenjem upravljavcev in Zavodom smotrno 
razdelijo v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja določene ukrepe med posamezna 
lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

17. člen 
(postopek sprejemanja načrtov) 

(1) Minister/ministrica podrobneje predpiše vsebino načrtov upravljanja z divjadjo in 
ukrepanja v njenem okolju, roke za sprejemanje načrtov ter način predstavitve in nadzora 
uresničevanja načrtov. 

(2) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister/ministrica, v 
soglasju z ministrom/ministrico pristojnim/pristojno za varstvo narave. 

(3) Letni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister/ministrica. 

(4) Letni načrt lovišča oz. lovišča s posebnim namenom sprejme pristojni organ 
upravljavca. 

IV. DEL 

JAVNA SLUŽBA ZA PODROČJE DIVJADI IN LOVSTVA IN DEJAVNOSTI, KI SO V 
JAVNEM INTERESU 
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18. člen 
(javna služba za področje divjadi in lovstva) 

(1) Javna služba za področje divjadi in lovstva (v nadaljevanju javna služba) je s tem 
zakonom določena dejavnost, ki se v javnem interesu izvaja zaradi ohranitve in varstva 
divjadi in njihovega življenjskega okolja ter se zagotavlja s sonaravnim upravljanjem in 
usmeijanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. 

(2) Za javno službo ter podeljevanja koncesij se primerno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja področje javne gozdarske službe in določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, v 
kolikor ta ali drug poseben zakon ne določata drugače. 

(3) Dejavnost javne službe iz 19. člena tega zakona opravlja sektor za divjad in lovstvo 
pri Zavodu, posamezne naloge pa opravljajo lovske organizacije. 

(4) Minister/ministrica predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javne službe iz 
prejšnjega odstavka glede prostorov, opremljenosti in kadrov. 

19. člen 
(dejavnosti javne službe) 

Dejavnosti javne službe s področja divjadi in lovstva so: 
1. ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja 
2. ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune 

medsebojne usklajenosti; 
3. načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo 
4. evidentiranje in analiziranje podatkov o divjadi in njihovih habitatih ter vodenje evidenc o 

uplenjeni in poginuli divjadi 
5. zagotavljanje vzdrževanja in nege življenjskega okolja divjadi; 
6. strokovno usposabljanje ter naravovarstveno izobraževanje lovcev/lovk; 
7. zagotavljanje izvajanja operativnih aktivnosti ter ukrepov nepridobitnega značaja s 

področja ohranjanja in varstva ter usmerjanja razvoja populacij divjadi in njihovega 
življenjskega okolja; 

8. raziskovanje na področju divjadi in lovstva; 
9. spremljanje in nadzor izvajanja koncesijskih pogodb; 
10. obračunavanje plačila za koncesijo. 

20. Člen 
(naloge Zavoda za gozdove Slovenije) 

Zavod opravlja naslednje naloge javne službe s področja divjadi in lovstva: 
1. zbira, obdeluje in analizira podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju populacij 

divjadi ter njihovega življenjskega okolja; 
2. vodi evidence in zbirke podatkov o divjadi in njihovem življenjskem okolju po loviščih, 

loviščih s posebnim namenom in lovsko upravljavskih območjih; 
3. izdeluje strokovne podlage za program upravljanja z divjadjo v Sloveniji; 
4. izdeluje načrte lovsko upravljavskih območij ter druge strokovne podlage za ohranjanje in 

varstvo divjadi in njenega življenjskega okolja; 
5. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za ukrepanje na področju varstva narave; 
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6. pripravlja strokovne podlage in predloge za podeljevanje koncesij za upravljanje z 
divjadjo; 

7. spremlja in nadzira izvajanje strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za upravljanje z 
divjadjo, vključno s prevzemanjem opravljenih del ter obračunava plačila za koncesijo; 

8. pripravlja metodologijo za monitoring divjadi, za vodenje evidenc, ugotavljanje bioloških 
kazalnikov usklajenosti divjadi z okoljem in metodologijo za ocenjevanje škode od 
divjadi in na divjadi; 

9. ocenjuje škodo od divjadi in na divjadi za vrste, ki so lovne pod posebnimi pogoji; 
10. hrani in obdeluje podatke o površinah kmetijskih zemljišč in gozdov v loviščih oziroma 

loviščih s posebnim namenom, ki mu jih po uradni dolžnosti pošilja organ, pristojen za 
vodenje zemljiškega katastra; 

11. opravlja raziskave in sodeluje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in 
lovstvom; 

12. sodeluje pri usposabljanju in naravovarstvenem osveščanju lovcev/lovk, pri pripravi 
programov tečajev usposabljanja in pri izpitih za lovce in lovske čuvaje; 

13. skrbi za popularizacijo pomena divjadi kot naravne vrednote s komuniciranjem z 
javnostjo; 

14. izdaja in sodeluje pri izdaji strokovne literature s področja divjadi in lovstva; 
15. opravlja druge naloge s tega področja v soglasju z ustanoviteljem; 

21. člen 
(naloge upravljavcev) 

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo naslednje naloge javne 
službe: 
1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za 

ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad; 
2. izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi; 
3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in 

dostavlj anj e poginule divjadi v veterinarski pregled; 
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi; 
5. monitoring divjadi in njenih odnosov z okoljem po sprejeti metodologiji; 
6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi; 
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi; 
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč; 
9. zagotavljanje stalnega nadzora nad dogajanji v okolju divjadi ter obveščanja pristojnih 

organov o nedovoljenem ravnanju; 
10. skrb za usposabljanje lovcev/lovk; 
11. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo; 
12. izvajanje naravovarstvenih nalog, ki jih opravlja lovsko-čuvajska služba in drugih 

naravovarstvenih nalog v skladu s predpisi; 
13. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom; 
14. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno. 

(2) Upravljavci v loviščih s posebnim namenom poleg nalog iz prvega odstavka tega 
člena opravljajo še naslednje naloge javne službe: 
1. podajanje predlogov in sodelovanje pri izpopolnjevanju novih metod monitoringa in 

oblikovanju načinov sonaravnega upravljanja z divjadjo; 
2. zagotavljanje praktičnega usposabljanja s področja upravljanja populacij divjadi in 

lovstva; 
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3. ponovno naseljevanje iztrebljenih ter dodajanje redkih in ogroženih avtohtonih vrst 
divjadi ter vzpostavljanje primernega življenjskega okolja zanje; 

4. sodelovanje pri podajanju predlogov raziskovalnih nalog in znanstveno - raziskovalnem 
delu v zvezi z divjadjo in lovstvom; 

5. sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih območij; 
6. druge naloge s področja varstva narave, ki jih določi vlada v skladu z zakonom. 

(3) Zveza opravlja naslednje naloge javne službe: 
1. organiziranje izpitov za lovce/lovke in lovske čuvaje/lovske čuvajke na podlagi skupno 

pripravljenih programov z Zavodom in pedagoškimi ustanovami; 
2. usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev/lovk ter komuniciranje z lastniki 

zemlj išč in j avnostj o; 
3. izdajanje strokovne literature s področja divjadi in lovstva; 
4. skrb za razvoj lovske kinologije; 
5. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom; 
6. izdaja lovskih izkaznic; 
7. opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki 

jih določi zakon. 

(4) Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo s 
področja javne službe letne preglede za presojo pravilnosti izvedenega odstrela divjadi v 
sodelovanju z Zavodom. 

22. Člen 
(javno pooblastilo) 

Kot javno pooblastilo opravljajo posamezne naloge: 
- Zavod naloge iz 2., 7., 9., 10. in 12. alinee 20. člena, prvega in tretjega odstavka 30. člena 

ter drugega odstavka 35. člena; 
- upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim namenom naloge iz 3. in 12. alinee prvega 

odstavka 21. člena; 
- Zveza naloge iz 1., 2. in 6. alinee tretjega odstavka 21. člena. 

23. člen 
(financiranje) 

(1) Naloge iz 20. in 21. člena se financirajo glede na njihov obseg, zahtevnost in 
intenzivnost, in sicer: 
- naloge, ki jih v okviru javne gozdarske službe s področja divjadi in lovstva opravlja 

Zavod, iz proračuna Republike Slovenije; 
- naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih s posebnim namenom, iz proračuna 

Republike Slovenije, iz dohodka od divjadi ter iz dohodka od poslovanja lovišča s 
posebnim namenom; 

- naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih iz dohodka od divjadi ter iz dohodka od 
poslovanja lovišč; 

- naloge, ki jih opravlja Zveza, iz prispevkov upravljavcev lovišč in drugih virov; 
- naloge, ki jih opravljajo območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 

namenom iz prispevkov upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko 
upravljavskem območju. 
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(2) Minister/ministrica na predlog Zavoda predpiše merila za finančno ovrednotenje nalog 
iz 21. člena. 

V. DEL 

KONCESIJA ZA UPRAVLJANJE Z DIVJADJO V LOVIŠČIH S POSEBNIM NAMENOM 
IN LOVIŠČIH 

24. člen 
(splošno) 

(1) Z divjadjo v lovišču s posebnim namenom upravlja javni zavod, katerega ustanovitelj 
je vlada. Vlada podeli koncesijo proti plačilu in določi upravljavca z upravno odločbo brez 
javnega razpisa ter za nedoločen čas. 

(2) Z divjadjo v loviščih upravljajo lovske družine. Za upravljanje z divjadjo v lovišču se 
podeli koncesija proti plačilu in določi upravljavca z upravno odločbo na podlagi javnega 
razpisa ter za nedoločen čas. 

25. člen 
(koncesija) 

(1) Koncedent je Republika Slovenije, njegove funkcije pa v imenu in za račun Republike 
Slovenije opravlja ministrstvo. 

(2) Koncesionar je lahko v Republiki Sloveniji za lovstvo registrirana pravna oseba, ki 
izpolnjuje pogoje iz tega zakona ter druge pogoje, določene z zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ter je usposobljena za upravljanje z divjadjo. 

(3) Koncesijo v loviščih z upravno odločbo podeljuje minister. Zoper to odločbo je 
dopustna pritožba na ministrstvo. 

(4) Koncesionar ne more oddati lovišča ali lovišča s posebnim namenom v najem ali pod 
najem, lahko pa tretjim osebam odda izvedbo posameznih ukrepov in nalog. 

26. člen 
(prednost pri izbiri koncesionaijev) 

(1) Lovske organizacije, ki so do uveljavitve tega zakona v skladu s predpisi in načrti 
strokovno ustrezno upravljali z loviščem. 

(2) Lovske organizacije, ki mejijo na lovišče sedanjega upravljavca. 

(3) Lovske organizacije, kateri večji del članov/članic so lastniki zemljišč in gozdov na 
območju lovišča. 

(4) Lovske organizacije, kateri večji del članov/članic ima stalno prebivališče na območju 
lovišča. 
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27. Člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in 
koncesionar s koncesijsko pogodbo. 

(2) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti: 
predmet koncesije 
natančno opredelitev lovišča, za katerega je bila koncesija podeljena, 
pričetek in čas trajanja koncesije, 
obseg in dinamiko ukrepov v populacijah divjadi in v njihovem življenjskem okolju, 
obseg nalog in ukrepov, ki se opravljajo v javnem interesu, 
višino, način in dinamiko plačila za podeljeno koncesijo, 
dolžnost koncesionaija poročati koncedentu o izvajanju koncesije, 
dolžnost koncesionaija, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na 
predmet koncesije, 
pravice in druge dolžnosti koncesionaija, 
način nadzora izvajanja koncesijske pogodbe, 
medsebojna razmeija v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 
neizvajanjem koncesije, 
pogodbene sankcije za neizvajanje koncesije, 
razmeija ob nastopu višje sile, 
način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe, 
razloge za prenehanje pogodbe, 
obveznosti koncedenta, 
druge pogoje, potrebne za ureditev razmeija, 
pravno varstvo. 

28. člen 
(prenehanje koncesijskega razmeija) 

(1) Razmeije med koncedentom in koncesionaijem preneha: 
s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom, 
z odvzemom koncesije, 
z razdrtjem koncesije. 

(2) Koncesijo odvzame koncedent z upravno odločbo na predlog lovske inšpekcije, če 
koncesionar ne izvaja koncesije skladno s pogoji koncesijske pogodbe. 

(3) Koncesija se razdre le na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionaijem. 
Koncesionar opravlja koncesijo do izbora novega koncesionaija. 

(4) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobno uredijo s koncesijsko pogodbo. 

29. člen 
(plačila odškodnine za koncesijo in njena razdelitev) 

(1) Zavezanci za plačilo za podeljeno koncesijo so vsi koncesionaiji. Plačila se zbirajo na 
posebnem računu Zavoda in razdeljujejo po sprejeti metodologiji, ki jo predpiše 
minister/ministrica. 
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(2) Plačilo za podeljeno koncesijo se za posamezno lovišče in lovišče s posebnim 
namenom izračunava letno. 

(3) Osnova za izračun koncesije je letni načrt odvzema posameznih vrst divjadi za lovišče 
in lovišče s posebnim namenom. Pri izračunu koncesije se upošteva izplačana škoda po 
divjadi, opravljena biotehnična in biomeliorativna dela ter strošek izvajanja dejavnosti javne 
službe po tem zakonu. 

(4) Škode po divjadi koncesionar dokaže z izplačanimi poravnavami. Vrednost 
opravljenih biotehničnih in biomeliorativnih del, izvajanja dejavnosti javne službe ter 
vrednost prihodka od prodanega mesa divjačine normativno določi Zavod. 

(5) Koncesija za posamezno lovišče ali lovišče s posebnim namenom ne sme presegati 
50% letnega prihodka od prodane divjačine. 

(6) Koncesija se nameni: 
za lokalne skupnosti, 
za plačilo škod po redkih in ogroženih vrstah divjadi, 
za financiranje dejavnosti javne službe, 
za raziskovalno dejavnost, 
za ohranjanje in varstvo redkih in ogroženih vrst divjadi in njihovih habitatov 

(7) Koncesionar nakaže koncesijo na račun Zavoda po dinamiki, ki jo opredeljuje 
koncesijska pogodba. 

VI. DEL 

OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE DIVJADI 

30. člen 
(soglasje za posege v okolje divjadi) 

(1) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se 
izdela presoja življenjskih možnosti divjadi, ki jo opravi Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo 
upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom, strokovno-znanstvene in naravovarstvene 
ustanove. Če se s presojo vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi ti posegi bistveno poslabšali 
življenjske možnosti divjadi, jih je potrebno omejiti ali opustiti v celoti. 

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so zlasti posegi, ki: 
- ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi, 
- zmanjšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo mladičev, 
- spreminjajo naravni življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira, 
- preprečujejo stike med populacijami divjadi ali neposredno ogrožajo življenje divjadi. 

(3) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi izda 
soglasje Zavod in pristojni upravljavec lovišča oz. lovišča s posebnim namenom. 
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(4) Minister/ministrica, v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo 
narave, s predpisom podrobneje določi merila za posege v prostor, ki bi lahko bistveno 
spremenili življenjske razmere divjadi. 

VI. 1. Splošne usmeritve, ukrepi in omejitve pri posegih v okolje divjadi 

31. člen 
(gozd in gozdni prostor) 

(1) Območni gozdnogospodarski načrti morajo vsebovati iz dolgoročnega načrta lovsko 
upravljavskih območij povzeta določila o Upoštevanju življenjskih zahtev divjadi pri 
gospodaijenju z gozdovi in določila ter obseg in lokacijo prednostnih površin za divjad. 
Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot pa morajo podrobno opredeliti, kje, kaj 
in kako je potrebno varovati za obstoj divjadi. 

(2) Pri vseh gozdnih delih je obvezno upoštevati letni življenjski ritem divjadi in 
življenjske zahteve divjadi ter z deli v gozd tako posegati, da bodo ta ritem in zahteve v čim 
manjši meri prizadeti. Prepovedana so dela v gozdu, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten 
potek reprodukcije katere faze so: svatovanje, poleganje, valjenje in vzreja mladičev. 

(3) Gozdne ceste in vlake ni dovoljeno graditi preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, 
zimovališč in pasišč divjadi. Trasa teh prometnic mora biti najmanj 100 m oddaljena od mest 
v gozdu, posebej pomembnih za obstoj in prehrano divjadi. 

(4) Pri sečnji in spravilu ni dovoljeno z vejami zametavati in z vlačenjem poškodovati 
kaluž, vodnih kalov in izvirov ter s travo poraslih površin v gozdu. V kolikor se pri gozdnih 
delih temu ni moč izogniti, se mora po opravljenem delu vzpostaviti prvotno stanje. 

(5) Pri gospodaijenju z gozdom je potrebno ohranjati plodonosno, košato in votlo drevje 
ter določen delež odmrlih suhih dreves različnih debelinskih stopenj. 

(6) Pogozdovanje travnih površin, jas in lazov v gozdu je prepovedano, razen če je takšna 
sadnja predpisana z gozdno gojitvenim načrtom. 

32. člen 
(kmetijska zemljišča) 

(1) Pri rabi kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve iz načrtov za upravljanje z 
divjadjo. 

(2) Fitosanitarna sredstva za varstvo kmetijskih kultur se smejo uporabljati samo v skladu 
s predpisi o uporabi teh sredstev in na način, ki divjad najmanj ogroža. 

(3) Če se z uporabo fitosanitarnih sredstev povzroči pogin ali obolelost divjadi, je 
povzročitelj za povzročeno škodo odgovoren po splošnih predpisih o odškodninski 
odgovornosti. 

(4) Pri opravljanju kmetijskih del, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, je obvezno uporabljati 
preventivna sredstva in načine dela za preprečevanje oziroma omejevanje izgub divjadi na 
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leglih in gnezdih. Republika Slovenija subvencionira nabavo teh sredstev, lastniki in drugi 
upravljavci zemljišč pa so sredstva dolžni uporabljati. 

(5) Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo 
poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1.avgustom. 

(6) V kmetijski krajini si mora lastnik zemljišča oziroma izvajalec del prizadevati za 
ohranjanje oz. novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj eno desetino 
površine v prvotni zarasti. 

33. Člen 
(regulacije vodotokov in osuševanja) 

(1) Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče 
drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst 
zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge. 

(2) Z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno uničevati močvirij 
oziroma vlažnih biotopov. 

(3) Pri osuševanju zemljišč je treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju. 

(4) V času gnezdenja ptic, med 1.marcem in 1.avgustom, je prepovedano sekati zarast ob 
vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja. 

(5) Vodna korita oziroma odprta vodna zajetja, razen vodnih zajetij pitne vode za oskrbo 
prebivalstva, ki so obdana s strmimi stenami, morajo imeti na primernih mestih urejene 
izhode za divjad. 

34. člen 
(načrtovanje in gradnja prometnic) 

(1) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad na 
krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Kraje 
prehodov ugotovi Zavod v sodelovanju s strokovnim službami za varstvo narave, 
znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami. 

(2) Projekt izgradnje prometnice ne sme biti potijen oziroma gradbeno dovoljenje ne sme 
biti izdano, dokler niso zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi iz prejšnjega 
odstavka. 

35. člen 
(varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemiijanjem) 

(1) Prepovedano je divjad vznemirjati v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, 
polegališčih, brlogih, zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezovati v neugodnih 
vremenskih razmerah (poplave, hud mraz, zmrzal, visok sneg). Izjeme lahko dovoli minister 
zaradi znanstveno-raziskovalnih, izobraževalnih in podobnih potreb. 
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(2) Za urejanje in označevanje nove turistične, planinske in plezalne poti, steze in smeri je 
potrebno pridobiti soglasje Zavoda, ki predhodno pridobi mnenje upravljavca lovišča oz. 
lovišča s posebnim namenom. Dovoljenje se ne izda, če prehodi potekajo preko pomembnih 
življenjskih območij divjadi. 

(3) Poleti z napravami za letenje niso dovoljeni izven za ta namen odrejenih območij, ki 
jih določi minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za 
varstvo narave in ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za promet. 

(4) Psov in mačk ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Lastnik je 
odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi. 

36. člen 
(posebni ukrepi za varstvo divjadi) 

(1) Za ohranitev populacij določene vrste divjadi lahko minister/ministrica predpiše 
posebne začasne ukrepe za varstvo divjadi oziroma določi območja mirnih con, habitatov in 
biokoridoijev na površinah, ki so pomembne zaradi: 
- ohranitve in nemotenega razvoja populacij ogroženih vrst divjadi; 
- povezave med posameznimi populacijami določenih vrst divjadi oziroma vzdrževanja 

njihove genske raznolikosti; 

(2) Posebni ukrepi za varstvo divjadi so: 
- razširitev obstoječih zavarovanih območij; 
- prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na določenem območju; 
- določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje. 

i 
(3) Strokovne podlage za določitev posebnih začasnih ukrepov iz prvega odstavka izdela 
Zavod v sodelovanju z upravljavci ter strokovnimi in znanstvenimi ustanovami s področja 
kmetijstva, gozdarstva in varstva narave. 

(4) S predpisom iz prvega odstavka se določijo omejitve in usmeritve pri lovu divjadi, 
rabi zemljišč in prostem gibanju ljudi v teh območjih. 

(5) Lastnik/lastnica, zakupnik/zakupnica ali drug/druga uporabnik/uporabnica zemljišča, 
ki mu je s predpisanimi ukrepi iz prvega odstavka pri gospodarskem izkoriščanju zemljišča 
povzročena škoda, ki presega splošne naravovarstvene omejitve, ima pravico do odškodnine 
po predpisih o razlastitvi nepremičnin. 

37. člen 
(ekocelice) 

(1) V načrtu za upravljanje z divjadjo se zaradi ohranitve zlasti redkih in ogroženih vrst 
divjadi predvidijo kraji in ukrepi za vzdrževanje in vzpostavljanje ekocelic. 

(2) Upravljavec je dolžan v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja vzpostaviti 
ekocelice na lastnih zemljiščih, v soglasju z lastnikom oziroma uporabnikom pa tudi na 
drugih zemljiščih. 
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VII. DEL 

VRSTE DIVJADI TER NJIHOVO UPRAVLJANJE 

38. člen 
(vrste divjadi) 

Za divjad se po tem zakonu Štejejo naslednje vrste prosto živečih živali: 

IZ RAZREDA SESALCEV - MAMMALIA: 

DRUŽINE: JELENI - CERVIDAE 
navadni jelen - Cervus elaphus L. 
damjak - Dama dama L. 
srna - Capreolus capreolus L. 

DRUŽINE: VOTLOROGI - BOVIDAE 
gams - Rupicapra rupicapra L. 
alpski kozorog - Capra hircus ibex L. 
muflon - Ovis ammon (aries) musimon Schraber 

DRUŽINE: SVINJE - SUIDAE 
divji prašič - Sns scrofa L. 

DRUŽINE: ZAJCI - LEPORIDAE 
poljski zajec - Lepus europaeus Pallas 
planinski zajec - Lepus timidus L. 
divji kunec - Oryctologus cimiculus 

DRUŽINE: VEVERICE - SCIURIDAE 
navadna veverica - Sciurus vulgaris L. 
alpski svizec - Marmota marmota L. 

DRUŽINE: BOBRI - CASTORIDAE 
evropski bober - Castor fiber L. 

DRUŽINE: POLHI - MUSCARDINIDAE 
navadni polh - Glis glis L. 

DRUŽINE: NUTRIJE - MYOCASTORIDAE 
nutrija ali bobrovka - Myocastor coypus Molina 

DRUŽINE: VOLUHARICE - MICROTIDAE 
pižmovka - Ondatra zibethica L. 

DRUŽINE: MEDVEDI - URSIDAE 
ijavi medved - Ursus arctos L. 

DRUŽINE: PSI - CANIDAE 
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volk - Canis lupus L. 
šakal - Canis aureus L. 
lisica - Vulpes vulpes L. 
rakunji pes - Nyctereutes procyonoides Gray 

DRUŽINE: RAKUNI - PROCYONIDAE 
rakun - Procyon lotor 

DRUŽINE: MAČKE - FELIDAE 
ris - Lynx lynx L. 
divja mačka - Felis silvestris Schreber 

DRUŽINE: KUNE - MUSTELIDAE 
hermelin ali kepen - Mustela erminea L. 
mala podlasica - Mustela (vulgaris) nivalis L. 
dihur - Mustela putorius L. 
kuna zlatica - Martes martes L. 
kuna belica - Martes foina Encleben 
vidra - Lutra lutra L. 
jazbec - Meles meles L. 

Vrste iz RAZREDA PTIČEV - AVES: 

PODDRUŽINE: KOCONOGE KURE - TETRAONINAE 
divji petelin - Tetrao urogallus L. 
ruševec - Lyrurus tetrix L. 
gozdni jereb - Tetrastes bonasia L. 
belka ali snežni jereb - Lagopus mutus Montin 

PODDRUŽINE: FAZANOV ALI PRAVIH KUR - PHASIANINAE 
poljska jerebica - Perdix perdix L. 
prepelica - Coturnix coturnix L. 
navadna kotoma - Alectoris graeca Meisner 
fazan - Phasianus colhicus L. 

DRUŽINE TUKALICE ALI MOKOŽI - RALLIDAE 
črna liska - Fulica atra L. 

DRUŽINE GALEBI - LARIDAE 
rečni galeb - Larus ridibundus L. 
srebrni galeb - Larus argentatus Pontoppidan 
rumenonogi galeb - Larus cachinnans L. 

DRUŽINE PLOVCI - ANATIDAE 
labod grbec - Cygnus olor Gmelin 
mali labod - Cygnus bewickii Jarell 
labod pevec - Cygnus cygnus L. 
siva gos - Anser anser L. 
njivska gos - Anser fabalis Latham 
beločela gos - Anser albifrons Scopoli 
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kratkokljuna gos - Anser brachyrhynchos Baillon 
rdečenoga gos - Anser erythropus L. 
raca žlicarica - Anas clypeata L. 
dolgorepa raca - Anas acuta L. 
raca žvižgavka - Anas penelope L. 
raca mlakarica - Anas platyrhynchos L. 
raca konopnica - Anas strepera L. 
raca krehlja ali kreheljc - Anas crecca L. 
raca regija ali regeljc - Anas querquedula L. 
votlinska raca (gos) - Tadorna tadorna L. 
tatarska žvižgavka - Netta ruffina Pallas 
raca sivka - Aythya ferina L. 
kostanjevka ali belooka raca - Aythya nyroca Gueldenstaedt 
čopasta črnica - Aythya fuligula L. 
raca ijavka - Aythya marilla L. 
črna raca - Melanitta nigra L. 
žametna raca ali beloliska - Melanitta fusca L. 
zimska raca - Clangula hyemalis L. 
navadna ali belovrata gaga - Somateria mollissima L. 
navadni ali evropski zvonec - Bucephala clangula L. 
raca beloglavka ali palčja raca - Oxyura leucocephala Scopoli 
mala žagarica - Mergus albellus L. 
srednja žagarica - Mergus servator L. 
velika žagarica - Mergus merganser L. 

DRUŽINE PONIRKI - PODICIPEDIDAE 
čopasti ponirek - Podiceps cristatus L. 
ijavovrati ali sivogrli ponirek - Podiceps griseigena Boddaert 
mali ponirek - Podiceps ruficollis Pallas 
zlatouhi ponirek - Podiceps auritus L. 
črnovrati ponirek - Podiceps nigricollis Brehm 

DRUŽINE SLAPNIKI - GAVIIDAE 
ledni slapnik - Gavia immer Brilnnich 
rumenokljuni slapnik - Gavia adamsi Gray 
rdečegrli slapnik - Gavia stellatus Pontopoidan 
polarni ali severni slapnik - Gavia arcticus L. 

DRUŽINE: ČAPLJE - ARDEIDAE 
siva čaplja - Ardea cinerea L. 
ijava čaplja - Ardea purpurea L. 
velika bela čaplja - Egretta alba L. 
mala bela čaplja - Egretta garzetta L. 
čopasta Čaplja - Ardeola ralloides Scopoli 
mala bobnarica - Ixobrychus minutus L. 

DRUŽINE: IBISI - THRESKIORNITHIDAE 
navadna ali ijava plevica - Plegadis falcinellus L. 
bela žličarka - Platalea leucorodia L. 
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DRUŽINE: ŠTORKLJE - CICONIIDAE 
bela štorklja - Ciconia ciconia L. 
črna štorklja - Ciconia nigra L. 

DRUŽINE: ŽERJAVI - GRUIDAE 
žeijav - Grus grus L. 

DRUŽINE: DEŽEVNIKI - CHARADRIIDAE 
priba ali vivek - Vannellus vanellus L. 

DRUŽINE: GOLOBI - COLUMBIDAE 
golob grivar - Columba palumbus L. 
golob duplar - Columba oenas L. 
skalni golob - Columba livia Gmelin 
divja grlica - Streptopelia turtur L. 
turška grlica - Streptopelia decaocto Fryvadsky 

DRUŽINE: DROPLJE - OTIDIDAE 
mala droplja - Otis tetrax L. 

DRUŽINE: KLJUNAČI - SCOLOPACIDAE 
mali škurh - Numenius phaeopus L. 
tankokljuni škurh - Numenius tenuirostris Vieillot 
veliki škurh - Numenius arquata L. 
črnorepi kljunač - Limosa limosa L. 
ijavorepi kljunač - Limosa laponica L. 
mali kljunač - Lymnoctyptes minimus Brilnnich 
sloka ali veliki kljunač - Scolopax rusticola L. 
belorepa čoketa - Gallinago media L. 
ijavorepa kozica - Gallinago gallinago L. 

DRUŽINE: KRAGULJI - ACCIPITRIDAE 
planinski orel - Aquila chrysaetos L. 
kraljevi orel - Aquila heliaca savigny 
veliki klinkač - Aquila clanga Pallas 
mali klinkač - Aquila pomarina Brehm 
orel belorepec ali postojna - Haliaetus albicilla L. 
mali orel - Hieraetus pennatus Gmelin 
kragulji orel - Hieraetus fasciatus Viellot 
kačji orel ali orel kačar - Circaetus gallicus Gmelin 
ribji orel - Pandion haliaetus L. 
sršenar - Pernis apivorus L. 
črni škarnik - Milvus migrans L. 
ijavi škarnik - Milvus milvus L. 
kragulj - Accipiter gentilis L. 
navadni skobec - Accipiter nisus L. 
kratkoprsti ali balkanski skobec - Accipiter badius Gmelin 
navadna kanja - Buteo buteo L. 
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ijasta ali stepska kanja - Buteo rufinus Cretzschmar 
koconoga kanja - Buteo lagopus Pontoppidan 
ijavi lunj - Circus aeruginosus L. 
pepelasti lunj - Circus cyaneus L. 
stepski lunj - Circus macrourus Gmelin 
brkati ser - Gypaetus barbatus L. 

DRUŽINE: SOKOLI - FALCONIDAE 
sokol selec - Falco peregrinus Tunstall 
svetloglavi sokol ali s.plenilec - Falco cherrug Gray 
škijančar - Falco subbuteo L. 
mali sokol ali sokolič - Falco columbarius L. 
navadna postovka - Falco tinnunculus L. 
rdečenoga postovka - Falco vespertinus L. 

DRUŽINE: SOVE - STRIGIDAE 
pegasta sova - Tyto alba Scopoli 
veliki skovik - Otus scops L. 
mali skovik - Glaucidium passerinum L. 
velika uharica - Bubo bubo L. 
mala uharica - Asio otus L. 
uralska sova ali kozača - Strix uralensis Pallas 
lesna sova - Strix aluco L. 
navadni čuk - Athene noctua Scopoli 
koconogi čuk - Aegolis funereus L. 

DRUŽINE: VRANI - CORVIDAE 
šoja - Garrulus glandarius L. 
sraka - Pica pica L. 
krekovt ali lešnikar - Nucifraga caryocatactes L. 
kavka - Coloeus monedula L. 
krokar - Corvus corax L. 
siva vrana - Corvus corone corntr L. 
črna vrana - Corvus corone corone L. 
planinska kavka - Pyrrhocorax graculus L. 
planinska vrana - Pyrrhocorax pyrrhocorax L. 

DRUŽINA KORMORANI - PHALACROCORACIDAE 
veliki kormoran - Phalacrocorax carbo L. 
pritlikavi kormoran- Phalacrocorax pygmaeus P. 
vranjek - Phalacrocorax aristoteles L. 

39. člen 
(varstvo divjadi) 

Upravljavci so dolžni v skladu z zakonom in načrti za upravljanje z divjadjo zagotoviti 
varstvo v prejšnjem členu določenim vrstam divjadi in njihovem življenjskem okolju ter 
njuno medsebojno usklajenost. 
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40. člen 
(dela v življenjskem okolju divjadi) 

Upravljavci so dolžni v skladu z načrti za upravljanje z divjadjo in v pisnem dogovoru z 
lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov zagotoviti: 
- vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za divjad; 
- urejanje vodnih virov in kaluž; 
- krmljenje divjadi; 
- dodajanje in naseljevanje divjadi; 
- postavitev lovskih objektov; 
- druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi. 

41. člen 
(naseljevanje in dodajanje divjadi v naravo) 

(1) Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi je dovoljeno v skladu z načrti lovsko 
upravljavskih območij in na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister/ministrica v soglasju z 
ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo narave. 

(2) Naseljevanje ali dodajanje tujerodnih vrst divjadi v prosto naravo je prepovedano, 
razen za fazana. 

(3) Dodajanje domorodnih vrst divjadi in fazana je dovoljeno v skladu z načrti lovsko 
upravljavskih območij. 

(4) V primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena pristojna veterinarska služba 
dovoli izpust divjadi v naravo, ko predhodno ugotovi, da izpuščene živali ne bodo povzročile 
nevarnosti za zdravje ljudi ter domačih in prosto živečih živali. 

42. člen 
(krmljenje divjadi) 

(1) Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na lokacijah, predvidenih z 
načrti lovsko upravljavskih območij. 

(2) Mrhovišča za krmljenje medveda je dovoljeno postaviti le na lokacijah predvidenih z 
načrti lovsko upravljavskih območij in drugih potrjenih dokumentov, ki opredeljujejo 
upravljanje s to vrsto divjadi. 

43. člen 
(delitev divjadi glede na omejitve pri lovu) 

(1) Divjad se deli na vrste, na katere je lov dovoljen po določilih 44. člena tega zakona in 
na vrste, katerih lov se dovoli s posebno odločbo. 

(2) Minister/ministrica lahko na predlog Zavoda in Zveze ter v soglasju z 
ministrom/ministrico pristojnim/pristojno za varstvo narave, vrste iz 38. člena uvrsti v eno 
izmed kategorij iz predhodnega odstavka. 
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(3) Velike zveri (ijavi medved, volk, ris) se, ne glede na določila predhodnega odstavka, 
uvrstijo v skupino divjadi, lovnih s posebno odločbo. 

44. člen 
(lovne dobe) 

(1) Naslednje vrste divjadi je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah: 

srnjak - samec, lanščak Od 16. maja Do 31. oktobra 
srna, mladiči Od 1. septembra Do 31. decembra 
mladica Od 16. maja Do 31. decembra 
navadni jelen - samec Od 16. avgusta Do 31. decembra 
košuta, teleta Od 1. septembra Do 31. decembra 
junica, lanščak Od 1. julija Do 31. decembra 
damjak - samec, košuta in teleta Od 16. avgusta Do 31. decembra 
junica, lanščak Od 1. julija Do 31. januarja 
muflon - oven in jagnjeta Od 1. avgusta Do 28. februarja 
ovca Od 1. avgusta Do 31. januarja 
gams - kozel, koza, kozliči, 
enoletni obeh spolov 

Od 15. avgusta Do 31. decembra 

kozorog - kozel, koza, kozliči, 
enoletni obeh spolov 

Od 1. avgusta Do 15. januarja 

divji prašič - merjasec in vodeča 
svinja 

Od 1. septembra Do 31. januaija 

ozimci in lanščaki obeh spolov Od 1. januarja Do 31. decembra 
medved Od 1. oktobra Do 30 aprila 
volk Od 1. oktobra Do 28. februarja 
ris Od 1. oktobra Do 15. februarja 
svizec Od 1. septembra Do 30. novembra 
poljski zajec Od 1. oktobra Do 30. novembra 
kuna belica, kuna zlatica Od 1. novembra Do 15. februarja 
jazbec Od 1. september Do 31.decembra 
lisica Od 1. avgusta Do 31. marca 
šakal Od 1. avgusta Do 31. marca 
rakunji pes Od 1. avgusta Do 31. marca 
rakun Od 1. avgusta Do 31. marca 
polh Od 5.oktobra Do 30. novembra 
pižmovka Od 1. avgusta Do 31. marca 
nutrija Od 1. avgusta Do 31. marca 
fazan Od 1. septembra Do 15. februarja 
poljska jerebica Od 1. septembra Do 30. novembra 
ruševec Od 1. maja Do 15. junija 
divja raca-mlakarica Od 15. septembra Do 15. januarja 
golob grivar Od 16. avgusta Do 31. decembra 
veliki kljunač ali sloka Od 1. septembra Do 31. decembra 
kozica Od 1. septembra Do 31. decembra 
šoja Od 1. julija Do 28. februarja 
sraka Od 1. julija Do 28. februarja 
siva vrana Od 1. julija Do 28. februarja 
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krokar Od 1. avgust Do 30. novembra 
kanja Od 1. septembra Do 28. februara 

(2) Minister/ministrica lahko z odločbo za nivo lovsko upravljavskega območja na 
predlog Zavoda ali Zveze podaljša oz. skrajša lovno dobo na katero izmed naštetih vrst in 
kategorij divjadi. 

45. člen 
(divjad lovna pod posebnimi pogoji) 

(1) Ostale vrste divjadi iz 38. Člena, ki niso navedene v prejšnjem členu ter vrste navedene 
v četrtem odstavku tega člena se lovijo pod posebnimi pogoji, ki se določijo z odločbo. 

(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka se lahko izda zaradi: 
- zavarovanja zdravja in življenja ljudi ter premoženja večje vrednosti; 
- preprečevanja Siljenja nalezljivih bolezni; 
- vzpostavljanja naravnega ravnotežja v primerih, ko se divjad prenamnoži; 
- pridobivanja živih osebkov za naselitev v prosto naravo ali za umetno vzrejo, ki ima za 

cilj izpuščanje vzrejenih osebkov v prosto naravo; 
- znanstvenega raziskovanja oziroma preučevanja in v drugih primerih, ki prispevajo k 

ohranitvi vrste v prosti naravi. 

(3) Minister/ministrica izda odločbo na predlog Zavoda ali Zveze, v soglasju z 
ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo narave. V odločbi določi pogoje za 
odvzem posameznih vrst divjadi iz 38. člena in četrtega odstavka tega člena, kdo opravi 
odstrel in pogoje razpolaganja z odvzeto divjadjo. 

(4) Odločbo za odvzem velikih zveri (ijavi medved, volk, ris), ruševca, goloba grivaija, 
velikega kljunača, kozico, krokaija ter kanjo, izda minister/ministrica na predlog strokovne 
komisije, ki jo imenuje v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo 
narave. 

(5) V posebej utemeljenih primerih, določenih s prvo in drugo alineo 2. odstavka tega 
člena, lahko minister/ministrica izjemoma dovoli odstrel posameznih primerkov od naštetih 
vrst velikih zveri, s posebno odločbo, izven lovne dobe in brez predloga strokovne komisije. 
Ta odstrel se šteje v letno kvoto odvzema za posamezno vrsto velikih zveri. 

46. člen 
(opravljanje lova) 

(1) Divjad se lovi v skladu z določbami tega zakona, načeli lovske pravičnosti, z vrsti 
divjadi primernim lovskim orožjem in izstrelkom ter na način, ki ne sme: 
- ogrožati življenja ali zdravja ljudi; 
- divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu trpljenju; 
- povzročati škode lastnikom zemljišč. 

(2) Minister/ministrica predpiše vrste in moč lovskega orožja ter minimalno moč 
izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi. 
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(3) S pastmi, ki divjad v trenutku usmrtijo, je dovoljeno loviti polha, lisico, pižmovko, 
nutrijo, kuno zlatico in kuno belico. 

(4) Pri lovu se smejo uporabljajo samo lovski psi. Pri lovu na malo divjad je obvezno 
uporabljati vsaj enega lovskega psa. 

(5) Vsak strel na divjad je potrebno preiskati s psom krvoslednikom, četudi na nastrelu ni 
vidnih nastrelnih znakov. Če pri iskanju po krvni sledi ranjene divjadi lovec/lovka prekorači 
mejo lovišča ali lovišče s posebnim namenom, je treba za nadaljnje iskanje pridobiti 
dovoljenje upravljavca, v katerega je prešla ranjena divjad ali predhodno urediti to vprašanje s 
pisnim dogovorom med sosednjimi upravljavci v lovsko upravljavskem območju. 

(6) Odlov divjadi je dovoljen v znanstveno-raziskovalne in druge namene v Širšem 
javnem interesu, na podlagi dovoljenja in pod pogoji, kijih določi minister/ministrica. 

(7) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za odlov divjadi, ki je zašla v ograjene 
ne lovne površine. 

47. člen 
(prepovedi pri opravljanju lova) 

(1) Prepovedano je: 
1. loviti divjad v nasprotju s pogoji iz 44. in 45. člena tega zakona; 
2. loviti divjad na površinah, ki so izločene iz lovne površine lovišča; 
3. loviti divjad bližje kot 50 m od stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov, 

železniških prog ali javnih cest z izjemo gozdnih in poljskih cest ali poti; 
4. graditi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m od meja 

med posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom; 
5. loviti divjad na ograjenih ne lovnih površinah brez pisnega dovoljenja lastnika oziroma 

upravljavca; 
6. nastavljati divjadi strupene vabe; 
7. nastavljati divjadi, razen v primerih določenih s tem zakonom, pasti, zanke, mreže ali 

limanice; 
8. uporabljati pri lovu na divjad umetne vire svetlobe; 
9. uporabljati pri lovu orožje in naboje manjše moči, kot je predpisana; 
10. uporabljati pri lovu kratkocevno strelno orožje, razen za usmrtilni strel ranjene, bolne ali 

onemogle divjadi in za obrambo pri iskanju obstreljene nevarne divjadi; 
11. uporabljati pri lovu, razen pri odlovu žive divjadi, orožje na zračni ali plinski pritisk in 

avtomatsko orožje; 
12. uporabljati pri lovu polavtomatsko orožje, katerega nabojnik je mogoče napolniti z več 

kot dvema nabojema; 
13. uporabljati pri lovu v prosti naravi ali v lovnih oborah, lok ali lokostrel; 
14. uporabljati pri lovu elektronske avdio pripomočke za posnemanje glasov divjadi, razen 

običajnih vabil in klicev, za vabljenje divjadi; 
15. uporabljati za vabo žive vabnike; 
16. loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih Čolnov in drugih 

prevoznih sredstev; 
17. loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča, lisice, zveri ter polha; 
18. loviti divjad na skupinskih lovih v visokem snegu; 
19. loviti divjad ob poplavah; 
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20. odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od krmišča, 
razen na privabljalnih krmiščih, namenjenih lovu divjadi; 

21. uporabljati na tekmovanjih ali vajah v streljanju za tarčo žive živali; 
22. uporabljati pri učenju lovskega psa živo žival tako, da je med njima mogoč neposreden 

stik in lahko drug dragega poškodujeta; 
23. streljati v gnezda v vseh letnih Časih; . 
24. loviti divjad v drugih primerih, če tako določa zakon. 

(2) Minister/ministrica lahko zaradi spoštovanja ratificiranih mednarodnih pogodb ter v 
drugih utemeljenih primerih predpiše dodatne prepovedi pri lovu. 

(3) Minister/ministrica lahko z odločbo, izdano v soglasju z ministrom/ministrico, 
pristojnim/pristojno za varstvo narave, na določenem kraju in za določen čas izjemoma 
odpravi posamezne prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če je to potrebno za znanstveno- 
raziskovalne namene oziroma v drugih posebej utemeljenih primerih. 

VII.l. Kontrola in evidenca odstrela in izgub divjadi 

48. člen 
(ukrepanje ob odstrelu divjadi ali najdbi poginule divjadi) 

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je na kraju odstrela potrebno opremiti s 
posebno oznako. 

(2) Upravljavec je dolžan poskrbeti, da pooblaščeni predstavnik/predstavnica Zavoda še 
pred izkoženjem opravi ogled vsakega odvzetega medveda, volka ali risa, opravi vse 
predpisane meritve, odvzame potrebne vzorce in ugotovi, ali je bil odvzem opravljen v skladu 
z odločbo iz 45. člena tega zakona. Upravljavec mora o odvzemu najpozneje v 24-tih urah 
obvestiti območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki mora o 
odvzemu čimprej obvestiti vse druge upravičence za lov v lovsko upravljavskem območju. 

(3) Pooblaščeni predstavnik upravljavca si mora poginulo divjad po obvestilu o najdbi 
čimprej ogledati, poskušati ugotoviti vzrok smrti in ukrepati v skladu s četrtim odstavkom 49. 
člena. Če spada najdena poginula divjad med vrste iz prvega in četrtega odstavka 45. člena, 
mora upravljavec o njeni najdbi obvestiti Zavod. 

(4) Minister/ministrica predpiše način, vrsto in obliko označevanja divjadi po odstrelu. 

49. člen 
(evidentiranje odstrela in izgub divjadi) 

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za prevzem 
divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi. 

(2) Upravljavec mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti izmero 
predpisanih podatkov, vpisati podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub. Za trofeje, ki jih 
ni moč posredovati komisiji lovsko upravljavskega območja, se izda tudi trofejni list. 

(3) Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst 
divjadi v rokih, določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati komisiji 
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lovsko upravljavskega območja trofejne liste in materialne dokaze o opravljenem odstrelu in 
izgubah. 

(4) Minister/ministrica na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila za 
evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v 
lovsko upravljavskem območju. 

50. člen 
(kontrola prometa z divjadjo) 

(1) Odstreljena oziroma najdena poginula divjad ali njeni deli, namenjeni prometu, mora 
biti opremljena z izvornim spričevalom, ki ga izda upravljavec. 

(2) Upravljavec mora prevzemniku oziroma kupcu odstreljene ali najdene divjadi ob 
prevzemu izročiti original izvornega spričevala, kopijo pa mora hraniti. 

(3) Minister/ministrica lahko določi omejitve pri izvozu trofej. 

(4) Preparator/preparatorka mora voditi evidenco o vseh v delo sprejetih osebkih divjadi, 
njihovih delih oziroma trofejah ter jih sme prevzeti v obdelavo le skupaj z izvornim 
spričevalom. Izvorno spričevalo mora preparator/preparatorka hraniti pri sebi do izročitve 
preparata. 

(5) Minister/ministrica predpiše vsebino in obliko izvornega spričevala in evidence, ki jo 
morajo voditi preparatoiji- 

VIII. DEL 

DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH 

51. člen 
(najdba žive divjadi) 

(1) Prepovedano je dotikanje, prenašanje ali prilaščanje najdenih osebkov vseh vrst 
divjadi ter razdiranje gnezd in pobiranje jajc pernate divjadi, razen v primerih, ko se jih lahko 
s prenosom na bližnje vamo mesto v naravnem okolju zavaruje pred uničenjem. 

(2) Najditelj je dolžan čimprej prijaviti upravljavcu vsak primer najdbe onemogle ali 
poškodovane divjadi, ogroženega mladiča ali gnezda, za vrste divjadi iz 45. člena pa se 
obvesti upravljavca in Zavod. 

(3) Minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico za varstvo narave lahko dovoli 
izjeme od prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če je to potrebno za vzrejo, raziskovalne 
in vzgojne namene ter v drugih utemeljenih primerih. 

52. člen 
(divjad v ujetništvu) 

(1) Divjadi ni dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez dovoljenja. 
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(2) Če so zagotovljene predpisane bivalne razmere in oskrba lahko minister/ministrica v 
soglasju z ministrom/ministrico pristojnim/pristojno za varstvo narave, izjemoma dovoli 
zadržanje divjadi v ujetništvu v času zdravljenja, rehabilitacije divjadi ter v drugih primerih, 
ko je to potrebno zaradi varstva divjadi. 

(3) Ne glede na določilo 1. odstavka je v skladu z načrti za upravljanje z divjadjo 
dovoljena vzreja in izpust pernate male divjadi (fazan, poljska jerebica, raca mlakarica, 
kotoma), ki je namenjena dodajanju v naravo. 

53. člen 
(divjad v oborah) 

(1) Glede na velikost in namen se obore za divjad delijo na: 
obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 ha; 
obore s posebnim namenom, s površino manjšo od 30 ha, ki so namenjene 
preučevanju, karanteni in vzreji divjadi za izpuščanje v prosto naravo in podobno; 
lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je 
poudarjena lovna funkcija, ter merijo najmanj 200 ha. 

(2) Za postavitev vseh obor iz prvega odstavka tega člena je potrebno pridobiti dovoljenje, » 
ki ga izda minister/ministrica v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za 
varstvo narave. Predpis o pogojih za postavitev obore izda minister/ministrica, 
pristojen/pristojna za varstvo narave, v soglasju z ministrom/ministrico. 

(3) Obore za rejo divjadi in obore s posebnim namenom so izločene iz lovne površine ter 
zanje pe veljajo določbe tega zakona glede načrtovanja in upravljanja z divjadjo. Lovne obore 
so posebna enota v lovišču s posebnim namenom ter se upravljanje z divjadjo v njih načrtuje 
ločeno. 

(4) V oborah ni dovoljeno zadrževati tistih tujerodnih vrst divjadi, ki bi lahko v primeru 
pobega iz obore spremenile genski sklad populacij domorodnih vrst divjadi. V oborah za rejo 
divjadi ni dovoljeno zadrževati domorodnih vrst divjadi. 

(5) Pred izpustom v oboro mora divjad prebiti določen čas v karanteni pod veterinarskim 
nadzorom. Zdravstveno stanje divjadi v obori je potrebno ugotavljati najmanj enkrat letno. O 
poginu divjadi v obori mora lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore takoj obvestiti 
pristojno veterinarsko službo. 

(6) Lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore je dolžan/dolžna nadzorovati in 
vzdrževati ograjo obore tako, da preprečuje prehod oziroma pobeg divjadi iz obore v naravo. 
Za Škodo, ki jo povzroči iz obore pobegla divjad, je odgovoren lastnik/lastnica oziroma 
imetnik/imetnica obore ne glede na krivdo. 

(7) O pobegu divjadi iz obore mora lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore takoj 
obvestiti Zavod, lovsko inšpekcijo in upravljavce lovišč in lovišč s posebnim namenom. 
Lastnik/lastnica oziroma imetnik/imetnica obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih dneh od 
dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegla divjad šteje za prosto živečo divjad. O 
nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča Zavod v skladu s strokovnimi usmeritvami iz 
načrtov lovsko upravljavskih območij in v dogovoru z upravljavci ter lovsko inšpekcijo. 
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IX. DEL 

PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE OD IN NA DIVJADI 

54. člen 
(splošne določbe) 

Glede povzročitve in odgovornosti za škodo se uporabljajo določbe obligacijskega zakona v 
kolikor ta zakon ne določa drugače. 

55. člen 
(opredelitev škode) 

(1) Škoda na zdravju ljudi je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka in je 
vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu kot posledica telesne poškodbe, do 
katere je prišlo zaradi delovanja divjadi. 

(2) Škoda na premoženju je škoda, ki jo divjad povzroči s poškodovanjem, uničenjem ali 
zmanjšanjem vrednosti premičnih in nepremičnih stvari fizičnih in pravnih oseb (škoda na 
kmetijskih in gozdnih zemljiščih, domačih živalih, gospodarskih in drugih objektih ipd). 

(3) Na obdelanem kmetijskem zemljišču je škoda od divjadi vsako znižanje ali izgube 
donosa, ki je nastalo zaradi divjadi, če presega 5 % vrednosti za območje in kulturo 
pričakovanega donosa. 

(4) Na travnikih in pašnikih se kot škoda od divjadi šteje le od divjih prašičev razrita 
travna ruša. 

(5) V gozdu se šteje za škodo od divjadi Škoda, če divjad s pašo, objedanjem mladja, 
lupljenjem ali obgrizanjem drevesnega lubja ter lomljenjem vej in stebel povzroča: 
- praznine v sestoju večje od ene sestojne višine ali praznine na pomlajeni površini, ki 

onemogočajo razvoj stabilnega sestoja z ustrezno sestavo drevesnih vrst ali bistveno 
znižujejo njegovo kakovost; 

- če na površini ekološko zaokroženega območja velikosti vsaj 10.000 ha objedenost vsega 
mladja višine od 15 do 150 cm presega 40% in s tem preprečuje naravno ogozditev; 

- če na površini ekološko zaokroženega območja velikosti vsaj 10.000 ha objedenost mladja 
posamezne drevesne vrste v višinskem razredu od 15 do 150 cm presega 75%; 

- če s selekcioniranjem drevesnih vrst zastopanih v mladju, na površini velikosti 
gozdnogospodarske enote onemogoča uveljavljanje večine rastišču primernih drevesnih 
vrst in na ta način preprečuje nastanek naravnih mešanih sestojev oziroma ogroža 
obstanek posamezne vrste. 

(6) Za škodo, ki jo je povzročila divjad v gozdu, ne šteje poškodovanje ali uničenje nasada 
rastišču neprimerne drevesne vrste, katere vnos mladja ni bil skladen z gozdno gojitvenim 
načrtom ali objedanje mladja v sestojih, ki niso v obdobju pomlajevanja. 

(7) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali, šteje zmanjšanje ali izguba 
vrednosti poškodovane ali pokončane domače živali. 
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(8) Škoda povzročena z izvajanjem lova je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova 
povzročili lovci/lovke, gonjači/gonjačice ali drugi/druge udeleženci/udeleženke lova in lovski 
psi. 

(9) Škoda na divjadi je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim 
protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali 
povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, krči ali uničuje habitate, 
naravne prehode (biokoridoije) in druge za obstoj divjadi pomembne dejavnike. 

56. člen 
(preprečevanje škode) 

(1) Upravljavec lovišča s posebnim namenom ali lovišča si mora prizadevati, da prepreči 
škodo, ki jo povzroča divjad, tako da: 
- izpolnjuje letne načrte odstrela vseh lovnih vrst divjadi po količini in sestavi; 
- izvaja vsa načrtovana dela za ohranitev, obnovo in izboljšanje življenjskih možnosti 

divjadi v okolju; 
- uporablja ustrezna sredstva in ovire za odvračanje divjadi od zemljišč, na katerih le-ta 

utegne povzročiti škodo; 
- odvrača divjad od zemljišč, na katerih utegne povzročiti škodo, z obhodi, vznemirjanjem, 

hrupom, streli, z lovskimi psi ali z drugimi primernimi načini. 

(2) Lastnik/lastnica, zakupnik/zakupnica ali drug/druga uporabnik/uporabnica 
obdelovanega kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča ter lastnik/lastnica domačih živali je 
dolžan/dolžna kot dober gospodar poskrbeti za primerno zaščito zemljišč in kultur ter 
domačih živali pred divjadjo. 

(3) Lastnik/lastnica, zakupnik/zakupnica ali drug/druga uporabnik/uporabnica zemljišča, 
ki ne dovoli upravljavcu lovišča ali lovišča s posebnim namenom, zavarovanja zemljišča, ga 
pri tem ovira ali odstrani sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oz. 
preprečuje izvajanje lova, namerno poškoduje ali odstrani lovske objekte oziroma ne poskrbi 
za zaščito po prejšnjem odstavku tega člena, nima pravice do povrnitve škode, ki jo povzroči 
divjad na teh površinah. 

(4) Upravljavec lovišča s posebnim namenom ali lovišča je dolžan obvestiti upravljavca 
javne ceste, ki vodi skozi lovišče, o krajih stalnih prehodov divjadi čez cesto zaradi postavitve 
ustreznega prometnega znaka. 

i 

(5) V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje zaščite 
kmetijskih in gozdnih kultur ter domačih živali pred škodo po divjadi iz 45. člena tega 
zakona. 

57. člen 
(odgovornost za škodo od divjadi) 

(1) Za škodo, ki jo povzroči divjad navedena v 44. členu zakona (divjad katere lov je 
dovoljen pod pogoji določenimi z zakonom) v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom, na 
kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne glede na krivdo (objektivna 
odgovornost). 
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(2) Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah iz 10. člena tega zakona od divjadi ali 
zaradi lova, je odgovoren upravljavec, če je nastala po njegovi krivdi (krivdna odgovornost). 

(3) Za škodo na divjadi, povzročeno na način iz 9. odstavka 55. člena tega zakona, je 
odgovoren tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna odgovornost). 

(4) Za vso škodo na divjadi, ki jo povzroči premikajoče motorno vozilo odgovaija imetnik 
vozila, razen če dokaže, daje nastala zaradi upravljavca (objektivna odgovornost voznika) - v 
slednjem primeru je za škodo na vozilu odgovoren upravljavec (krivdna odgovornost 
upravljavca). 

(5) Ne glede na določbo prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena, mora 
odškodnino za škodo, ki jo povzroči divjad na katero je lov dovoljen s posebno odločbo iz 45. 
člena tega zakona, plačati Republika Slovenija, če ni v koncesijski pogodbi določeno drugače. 

(6) Za škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim orožjem, odgovaija upravljavec, 
ne glede na krivdo (objektivna odgovornost). Za ostalo škodo nastalo pri izvrševanju lova in 
upravljanja z loviščem ali loviščem s posebnim namenom, ima oškodovanec pravico 
neposredno uveljavljati Škodo od povzročitelja. Za izplačano odškodnino veljajo določila o 
odgovornosti delodajalcev po obligacijskem zakonu. 

58. člen 
(višina odškodnine) 

(1) Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah, 
povzročeno od divjadi: 
- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te kulture ni mogoče nadomestiti z drugo, 

v vrednosti za območje in kulturo pričakovanega povprečnega pridelka, obračunanega po 
dnevni tržni ceni v času cenitve škode; 

- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, koje uničeno kulturo še v istem letu mogoče 
nadomestiti z drugo, v višini vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih za osnovanje nove 
kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno in novo kulturo; 

- za pokončano domačo žival v višini cene enakovredne domače živali, povečano za stroške 
zaradi nakupa živali; 

- za poškodovano domačo žival v višini stroškov zdravljenja, povečano za višino izgube 
zaradi izpada ali odloga vzrejnega cilja; 

- za ostale vrste škode, ki jih ureja ta zakon, v višini, ki jo oceni izvedenec z ustreznega 
področja. 

(2) Višina odškodnine na divjadi s protipravnim lovom se določi po ceniku, ki ga predpiše 
minister. 

59. člen 
(uveljavljanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah od upravljavca) 

(1) Oškodovanec je dolžan škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, 
ko je Škodo opazil, pisno prijaviti pooblaščencu upravljavca, katerega osebne podatke in 
naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec javno objavi na krajevno običajen način. 
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(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca v osmih dneh po pisni prijavi škode 
na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo 
škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje ministrstvo za dobo pet let. 

(3) Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, sestavljajo 
predsednik/predsednica ali njegov namestnik/njegova namestnica, ter dva člana/dve članici ali 
njuna/njuni namestnika/namestnici. En član/članica komisije in njegov/njegova 
namestnik/namestnica sta usposobljena za kmetijsko stroko, drugi/druga član/članica komisije 
in njegov/njegova namestnik/namestnica pa za gozdarsko in lovsko stroko. Komisija zaseda v 
tričlanski sestavi in odloča z večino glasov. V delu komisije sodeluje tudi lovski/lovska 
inšpektor/inšpektorica brez pravice glasovanja. 

(4) Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled najpozneje v petnajstih dneh od 
prijave, poizkusita oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu odškodnine. 

(5) Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo 
zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata vložiti najkasneje v treh letih 
od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v 
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 

60. člen 
(uveljavljanje ostalih škod od upravljavca) 

Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju odškodninskih zahtevkov. 

61. člen 
(uveljavljanje škode od Republike Slovenije) 

(1) Škodo, za katero je odgovorna Republika Slovenija, prijavi oškodovanec v roku treh 
dni s pisno prijavo pooblaščencu, ki ga minister/ministrica določi z odločbo. 

(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec v osmih dneh po pisni prijavi škode na podlagi 
ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode 
ministrstvu. 

(3) Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, lahko s tožbo zahteva, da o 
odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva, koje 
škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim 
in drugim odstavkom tega člena. 

62. člen 
(uveljavljanje ostalih škod od Republike Slovenije,) 

Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju škod. Oškodovanec pošlje zahtevo 
za odškodnino Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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X. DEL 

LOVSKO UDEJSTVOVANJE 

63. Člen 
(pravica udejstvovanja v lovu) 

(1) Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan/državljanka Republike Slovenije ali 
tuji/tuja državljan/državljanka s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: lovec/lovka), ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je 
zaposlen/zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Kdor nima lovskega izpita, sme loviti le 
v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen/zaposlena v 
lovišču s posebnim namenom. 

(2) Lovec/lovka se lahko udejstvuje v lovu pod pogoji, ki so določeni s tem zakonom. 

(3) Tuji državljani/tuje državljanke, ki nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, 
lahko lovijo kot lovski gosti/gostje, ki si pravico udejstvovanja v lovu pridobijo od 
upravljavca. Lovskim gostom mora upravljavec zagotoviti strokovno spremstvo. 

(4) Za kršitev določil tega zakona, ki jih pri lovu storijo osebe iz prejšnjega odstavka, je 
poleg teh oseb odgovoren upravljavec, v katerem se lovsko udejstvujejo. 

64. člen 
(lovski izpit) 

(1) Opravljanje lovskih izpitov organizira Zveza. Lovski izpit opravljajo 
kandidati/kandidatke pred izpitnimi komisijami, kijih imenuje minister/ministrica. 

(2) Kandidati/kandidatke za lovski izpit so lovski/lovske pripravniki/pripravnice, ki so 
pod vodstvom mentoij a/mentorice v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom opravili 
pripravniško dobo v trajanju najmanj enega leta ter obiskovali tečaj usposabljanja, za katerega 
so program skupaj pripravili Zveza, Zavod in pedagoške ustanove. 

(3) Lovski izpit obsega praktični in teoretični del ter je javen. Pogoj za opravljanje 
teoretičnega dela je uspešno opravljeni praktični del izpita. 

(4) V primeru, da kandidat/kandidatka lovskega izpita prvič ne opravi, ga lahko ponavlja 
še dvakrat. Med posameznim opravljanjem izpita mora preteči najmanj šest mesecev. 

(5) O uspešno opravljenem lovskem izpitu izda izpitna komisija kandidatu/kandidatki 
spričevalo o opravljenem lovskem izpitu na obrazcu, ki ga izda minister/ministrica. 
Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu je dokument, ki dokazuje upravičenost do pridobitve 
lovske izkaznice. 

(6) Osebam, ki so uspešno opravile izpit na srednji gozdarski šoli ali na visoki strokovni 
šoli oziroma univerzi uspešno opravile izpit s področja biologija in ekologija prosto živečih 
živali, patologija divjadi ali lovstvo, ni potrebno opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, 
morajo pa opraviti praktični del izpita v lovišču oz. lovišču s posebnim namenom v trajanju 
najmanj šest mesecev. Na podlagi potrdila o opravljenem izpitu iz navedenih področij ter 
potrdila upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita se osebi izda spričevalo o 
opravljenem lovskem izpitu, na obrazcu, ki ga izda minister/ministrica. 
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(7) Minister/ministrica predpiše na predlog Zveze, in Zavoda podrobnejša navodila o 
sestavi in delu izpitnih komisij, navodila za opravljanje lovskega in katalog vsebin za izpit. 

65. člen 
(lovska izkaznica) 

(1) Oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje, ima pravico do pridobitve 
lovske izkaznice. Pravico pridobitve lovske izkaznice ima tudi oseba, ki izpolnjuje s tem 
zakonom določene pogoje pa ni član/članica lovske družine oziroma delavec/delavka 
upravljavca lovišč s posebnimi nameni. 

(2) Lovec/lovka mora imeti pri sebi veljavno lovsko izkaznico ali izkaznico lovskega 
čuvaja in jo na zahtevo organov notranjih zadev, lovskih čuvajev ali lovske inšpekcije 
pokazati. 

(3) Lovske izkaznice za. svoje člane/članice izdaja Zveza, njihovo veljavnost letno 
podaljšuje upravljavec lovišča. Veljavnost lovske izkaznice lahko izdajatelj na predlog 
upravljavca lovišča prekliče oziroma le-ta lovsko izkaznico odvzame v skladu z določili tega 
zakona. 

(4) Lovska izkaznica mora vsebovati fotografijo imetnika/imetnice, njegove/njene osebne 
podatke, datum veljavnosti in žig izdajatelja. Lovska izkaznica je veljavna do konca 
koledarskega leta, ne glede na to, v katerem mesecu je bila izdana. 

66. člen 
(odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice) 

(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi, ki: 
ni dopolnila 18 let starosti; 
je duševno zbolela in je pod skrbništvom; 
ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim dokumentom 
dokazala, daje s šolanjem in dodatnim praktičnim usposabljanjem pridobila znanje, ki 
po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu izpitu; 
je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v zvezi z lovskim 
udejstvovanjem, 
je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov; 
je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, zaščite 
živali in zlorabe orožje; 

(2) Lovcu/lovki, ki mu je dokazano katero od dejanj iz 4. do 6. alinee prvega odstavka 
tega člena, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice. 

(3) Če prosilec/prosilka ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice tri leta zapored, mora ob 
zaprositi za podaljšanje lovske izkaznice priložiti potrdilo iz kazenske evidence. 
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XI. DEL 

ORGANIZIRANOST LOVSTVA 

67. člen 
(vrste lovskih organizacij) 

Lovske organizacije so lovske družine, Lovska zveza Slovenije, lovišča s posebnim 
namenom, javni zavodi ter območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 
namenom združenih v lovsko upravljavskem območju (v nadaljevanju območno združenje 
upravljavcev). 

68. člen 
(lovska družina) 

(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki se ustanovi, deluje in 
preneha obstajati po predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. Člani/članice društva 
so lahko lovci/lovke in posamezniki/posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji ter je njihov interes povezan z divjadjo in lovstvom. 

(2) Najkasneje v treh letih od včlanitve je potrebno opraviti lovski izpit, sicer članstvo v 
lovski družini preneha. 

(3) Lovska družina, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo iz 25. člena tega 
zakona, deluje tudi v javnem interesu. 

/ 

(4) Lovska družina, ki je koncesionar, lahko v svojem temeljnem aktu omeji sprejem 
novih članov, če lovna površina na enega člana/članico ne dosega v: 

nižinskem lovišču 50 ha; 
sredogorskem lovišču 100 ha; 
visokogorskem lovišču 150 ha. 

(5) Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka, mora lovska družina sprejeti v članstvo 
kandidata/kandidatko, ki ima na področju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali 
gozdarsko dejavnost ali je lastnik/lastnica vsaj 15 ha gozdnih ali kmetijskih zemljišč. 

(6) Pri sprejemu v članstvo lovska družina novim članom/članicam ne sme zaračunavati 
pristopnine ali podobnih dajatev. Novo sprejeti člani/članice imajo enake pravice in dolžnosti, 
kot vsi drugi člani/članice lovske družine. 

(7) Lovska družina preneha obstaj ati: 
- če se ji zaradi kršitev koncesijske pogodbe odvzame koncesija, 
- če krši predpise s področja varstva narave, zaščite živali in orožja, 
- v drugih z zakonom določenih primerih. 

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje 
upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave . 

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse 
obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oz. 
Zvezi. 
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(10) Lovska družina pokriva stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo in svojega 
poslovanja s članarinami, prispevki članov/članic, prodajo divjačine, s prihodki od izvajanja 
javnih pooblastil, prispevki sponzoijev in z drugimi viri. 

69. člen 
(Lovska zveza Slovenije) 

(1) Lovska zveza Slovenije je zveza vseh lovskih družin, ki deluje tudi v javnem interesu. 

(2) V skladu s temeljnim aktom Zveze so lahko njeni člani tudi druga društva, katerih 
dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave. 

(3) Zveza sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo 
in upravljanje z divjadjo. Poleg nalog, ki jih opravlja v javnem interesu lahko Zveza določi v 
svojem temeljnem aktu tudi druge naloge s področja lovstva. 

(4) Zveza pokriva stroške delovanja s članarinami, prispevki članov/članic, s prihodki od 
izvajanja javnih pooblastil, prispevki sponzoijev in z drugimi viri. 

70. člen 
(območno združenje upravljavcev) 

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju se 
morajo zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo združiti v 
območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

(2) Organa območnega združenja sta zbor upravljavcev, kjer so enakovredno zastopani 
predstavniki vseh upravljavcev in izvršilni organ. Izvršilni organ izvoli zbor upravljavcev. 

(3) Izvršilni organ je sestavljen iz devetih članov/članic, ki se izvolijo glede na strokovne 
kriterije in proporcionalno glede na površino lovišča v lovsko upravljavskem območju. 
Mandat članov/članic v izvršilnem organu je petleten. 

(4) Temeljne pristojnosti izvršilnega organa območnega združenja upravljavcev so: 
- urejati stvari strokovne in upravljavske narave članic združenja v povezavi z divjadjo in 

lovstvom v njihovem imenu in za njihov račun; 
- usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov in Zavoda ter do 

Zveze; 
- organizirati leme preglede za presojo pravilnosti izvedenega odstrela divjadi v 

sodelovanju z Zavodom; 
- pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih; 
- ostale naloge, ki jih sprejme upravni organ iz drugega odstavka tega člena. 

(5) Območno združenje upravljavcev pokriva stroške delovanja s prispevki članov, 
prispevki sponzoijev in z drugimi viri. 
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71. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

(1) Namen, način in kraj ustanovitve lovišča s posebnim namenom je določen z vsebino 7. 
člena tega zakona. 

(2) Lovišča s posebnim namenom v Sloveniji so: Triglav Bled, Kozorog Kamnik, 
Pohoije, Fazan Beltinci, Kompas Gornji Petrovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik 
Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh. 

(3) Lovišče s posebnim namenom pokriva stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo 
in svojega delovanja s prodajo divjačine, s prispevki sponzoijev, sredstvi, ki jih pridobijo iz 
naslova opravljanja javnih nalog, prispevki sponzoijev in z drugimi viri. 

72. člen 
(javni zavodi) 

(1) Javni zavodi za upravljanje z divjadjo so Zavod za gozdove Slovenije in drugi zavodi, 
ki upravljajo z lovišči s posebnim pomenom in delujejo v javnem interesu. 

(2) Javni zavodi sodelujejo z drugimi lovskimi organizacijami, državnimi organi in 
strokovnimi organi ter organizacijami v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z 
divjadjo ter drugih zadevah, ki so opredeljene v aktu o ustanovitvi. 

(3) Javni zavodi pokrivajo stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo in delovanja 
s področja lovstva s prodajo divjačine, s prihodki od izvajanja javne službe in javnih 
pooblastil, prispevki sponzoijev in drugimi viri. 

XII. DEL 

LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA 

73. Člen 
(organizacija in naloge službe) 

(1) Upravljavec je dolžan zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča oziroma lovišča s 
posebnim namenom z organiziranjem lovsko čuvajske službe. 

(2) Temeljne naloge lovsko Čuvajske službe v lovišču s posebnim namenom oziroma 
lovišču so: 

terenski nadzor nad spoštovanjem določil iz četrtega, petega in šestega odstavka 32. 
člena, drugega in četrtega odstavka 33. Člena, prvega in četrtega odstavka 35. člena, 
prvega odstavka 42. člena, iz 44. člena, prvega odstavka 45. člena, prvega in drugega 
odstavka 47. člena, prvega odstavka 48. člena, prvega odstavka 49. člena, prvega 
odstavka 51. člena, prvega odstavka 52. člena, drugega in tretjega odstavka 63. člena ter 
drugega odstavka 65. člena tega zakona; 
tekoče obveščanje koncesionaija, lovske inšpekcije in Zavoda o opažanjih v zvezi z 
divjadjo in dogajanjem v okolju divjadi; 
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pomoč pri opravljanju sistematičnih opazovanj in pri zbiranju različnih podatkov o 
divjadi, njenem okolju in njunih medsebojnih odnosih; 
pomoč pri opravljanju biotehničnih del v življenjskem okolju divjadi, krmljenju divjadi, 
strokovno pravilnem opravljanju lova in drugih ukrepov v skladu s koncesijsko 
pogodbo; 
pomoč pri delih za preprečevanje in zniževanje škod od divjadi; 
opravljanje odstrela v skladu z odločbo iz drugega odstavka 45.člena; 
sodelovanje z lovsko inšpekcijo in Zavodom. 

(3) Minister/ministrica izda podrobnejša navodila o organizaciji lovsko - čuvajske službe 
v loviščih in loviščih s posebnim namenom. 

74. člen 
(lovsko-čuvajski izpit) 

(1) K lovsko-čuvajskemu izpitu lahko pristopi lovec/lovka, ki ima opravljen lovski izpit in 
orožni list. 

(2) Izpit za lovskega čuvaja/lovsko čuvajko obsega pisni, ustni in praktični del, ki se 
opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister/ministrica. Komisijo sestavljajo 
predstavnik/predstavnica ministrstva, predstavnik/predstavnica ministrstva pristojnega za 
varstvo narave, predstavnik/predstavnica Zavoda, predstavnik/predstavnica pedagoške 
ustanove in predstavnik/predstavnica Zveze. 

(3) Lovski čuvaji/lovske čuvajke se morajo na stroške upravljavca permanentno 
izobraževati. 

(4) Minister/ministrica izda na predlog Zveze in Zavoda podrobna navodila o pogojih za 
pristop kandidata/kandidatke k izpitu za lovskega čuvaja/lovske čuvajke, vsebini posameznih 
delov izpita, načinu in času opravljanja izpita in izobraževanju. 

75. člen 
(pogoji za opravljanje službe) 

(1) Lovski čuvaj/lovska čuvajka lahko postane polnoleten/polnoletna 
državljan/državljanka Republike Slovenije, ki ima orožni list in je opravil/opravila izpit za 
lovskega čuvaja/lovsko čuvajko ter ima kot član/članica lovske organizacije triletno lovsko 
prakso. 

(2) Pred nastopom službe mora lovski čuvaj/lovska čuvajka predložiti spričevalo o 
opravljenem lovsko-čuvajskem izpitu in orožni list ter pred pristojnim upravnim organom 
podati izjavo, da bo svojo službo vestno in nepristransko opravljal/opravljala v skladu z 
zakonom, s čimer izpolnjuje pogoje za pridobitev lovsko čuvajske izkaznice in službenega 
znaka, kiju izda pristojni upravni organ. Obliko izkaznice in znaka določi minister/ministrica, 
pristojen/pristojna za divjad in lovstvo. 

(3) Lovski čuvaj/lovska čuvajka je v času opravljanja službe lovišču ali lovišču s 
posebnim namenom uradna oseba. 
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(4) Lovskega čuvaja/lovsko čuvajko pristojni upravni organ z odločbo razreši opravljanja 
lovsko-čuvajske službe, če je prekršil/prekršila določila tega zakona ali na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. Predlog za razrešitev lahko pri pristojnem upravnem organu vložita lovska 
inšpekcija, Zavod ali Zveza. 

76. člen 
(pooblastila lovskega čuvaja/lovske čuvajke) 

(1) Lovski čuvaj/lovska Čuvajka je med opravljanjem svoje službe 
pooblaščen/pooblaščena da: 

osebe, ki so kršile ali nameravajo kršiti določila tega zakona ustaviti, preveriti njihovo 
istovetnost ter o kršitvah obvesti upravljavca, lovskega inšpektorja, po potrebi pa tudi 
pristojni organ za notranje zadeve; 
osebam, ki se nahajajo z orožjem oziroma lovskimi pripravami v lovišču s posebnim 
namenom ali lovišču in nimajo pravice udejstvovanja v lovu, začasno odvzame orožje ali 
lovske priprave ter osebe privede in odvzete predmete izroči pristojnemu organu za 
notranje zadeve; 
v primerih, ko obstajajo razlogi za sum, da so dokazi o kršitvah določil tega zakona skriti 
v vozilih ali prtljagi, zahteva njihovo izročitev in obvesti pristojni organ za notranje 
zadeve; 
po nalogu Zavoda oziroma lovskega inšpektoij a/lovske inšpektorice opravi odstrel 
divjadi, če ga ni opravil koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo; 
pri opravljanju lovsko-čuvajske službe nosi lovsko orožje v skladu s predpisi o orožju. 
Lovski čuvaj/lovska čuvajka sme lovsko orožje uporabiti v samoobrambi v skladu s 
predpisi. 

(2) V primerih, ko bi zaradi obveščanja pristojnega organa za notranje zadeve oziroma 
lovskega inšpektoij a/lovske inšpektorice z odlašanjem takojšnjega ukrepanja nastala 
nevarnost za zdravje in življenje ljudi, je lovski čuvaj/lovska čuvajka pooblaščen ukrepati po 
lastnem preudarku. V takem primeru pa prevzame tudi odgovornost za umestnost storjenih 
ukrepov. 

XIII. DEL 

LOVSKA INŠPEKCIJA 

77. člen 

(1) Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo 
lovski inšpektoiji/lovske inšpektorice. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajanje določb tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo tudi inšpektoij i/inšpektorice, 
pristojni/pristojne za ohranjanje narave, gozdarstvo in ribištvo. 

(3) Za lovskega inšpektoija/inšpektorico je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 
pogojev za delo v državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: ima visoko izobrazbo 
biotehniške ali biološke smeri, lovski izpit in najmanj pet let delovanja na področju lovstva. 
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(4) Lovski inšpektor/lovska inšpektorica ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih 
predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti: 
- nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb; 
- predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v lovišču in lovišču s posebnim 

namenom; 
- pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne knjige in druge listine, ki se nanašajo 

na divjad in lovstvo; 
- pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter kakovost opravljenih biotehničnih del 
- začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz 45. člena tega zakona; 
- ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 

predpisi; 
- odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno dovoljenje; 
- odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in na divjadi; 
- zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ulovljeno ali 

prilaščeno poginulo divjad ali njene dele (trofeje) ali druge nezakonito prilaščene 
proizvode iz lovišča ter sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena ta protipravna 
dejanja; 

- pregledovati evidenčne knjige preparatoijev in strojaijev ter njihove prostore za 
shranjevanje divjadi ali njenih delov; 

- pregledovati, če imajo odkupovalci oziroma prodajalci divjačine predpisane dokumente; 
- nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev/lovskih čuvajk; 
- zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionaija, kadar je to potrebno; 
- obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati njihovo intervencijo, če 

sam nima te pravice. 

XIV. DEL 

KAZENSKE DOLOČBE 

78. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. ne pridobi soglasja Zavoda in krajevno pristojnega upravljavca lovišča oz. lovišča s 
posebnim namenom za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi 
(tretji odstavek 30. člena); 

2. opravlja v gozdu dela, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten potek reprodukcije prosto 
živečih živali (drugi odstavek 31. člena); 

3. gradi ceste ali vlake preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, zimovališč ali pasišč 
divjadi (tretji odstavek 31. člena); 

4. pri sečnji in spravilu z vejami zametuje in z vlačenjem lesa poškoduje kaluže, vodne kale 
in izvire ter s travo porasle površine v gozdu, oziroma po opravljenem delu ne vzpostavi 
prvotnega stanja (četrti odstavek 31. člena); 

5. uporablja kemična ali druga divjadi nevarna sredstva v nasprotju s priloženimi navodili 
(drugi odstavek 32. člena); 

6. ne uporablja preventivnih sredstev in načinov dela za preprečevanje in omejevanje izgub 
divjadi na leglih in gnezdih (četrti odstavek 32. člena); 
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7. seka, požiga ali drugače uničuje žive meje, grmišča in s suho zarastjo porasle površine 
po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. 
marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena); 

8. pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare struge ter rastočega drevja 
in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od 
obeh bregov struge (prvi odstavek 33. člena); 

9. z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč uničuje močviija oziroma vlažne 
biotope (drugi odstavek 33. člena); 

10. pri osuševanjih zemljišč ne ohranja najmanj petine površine v prvotnem stanju (tretji 
odstavek 33. člena); 

11. v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, seka zarast po bregovih voda, 
čisti odvodne kanale ali prazni vodna zajetja (četrti odstavek 33. člena); 

12. ne uredi izhodov za divjad pri odprtih, s strmimi stenami obdanih vodnih zajetjih ali 
vodnih koritih (peti odstavek 33. člena); 

13. pri gradnji z ograjo zavarovanih prometnic ne zagotovi prehodov za divjad na krajih, 
kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi divjadi (prvi odstavek 34. 
člena); 

14. potrdi ali izda gradbeno dovoljenje za gradnjo prometnic, dokler niso zagotovljene 
strokovne rešitve prehodov divjadi (drugi odstavek 34. člena); 

15. vznemiija divjad v mirnih conah, gnezdiščih, polegališčih, brlogih, zimovališčih, 
pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezuje v neugodnih vremenskih razmerah (prvi 

. odstavek 35. Člena); 
16. osnuje nove markirane turistične, planinske ali plezalne poti, steze in smeri brez 

dovoljenja Zavoda (drugi odstavek 35. člena); 
17. leti z napravami za letenje zunaj posebej za ta namen odrejenih območij (tretji odstavek 

35. člena); 
18. nima pred prepariranjem divjadi pri sebi izvornega spričevala za vso divjad oziroma 

njene dele ali ne vodi predpisane knjige (četrti odstavek 50. člena); 
19. brez dovoljenja zadržuje divjad v ujetništvu (prvi odstavek 52. člena); 
20. kljub pisnemu opozorilu ne postavi ustreznega prometnega znaka na krajih stalnih 

prehodov divjadi (četrti odstavek 56. člena); 
21. če osebi, ki ni upravičena do izdaje ali podaljšanja lovske izkaznice, izda ali podaljša 

lovsko izkaznico (prvi odstavek 66. člena) 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolaijev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolaijev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori 
katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena. 

79. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolaijev se za prekršek kaznuje upravljavec, če: 
1. ne zagotavlja vseh del in nalog javne službe s področja varstva divjadi iz 1., 2., 3., 5., 6., 

7., 9. in 12. alinee prvega odstavka 21. člena oziroma vseh del in nalog iz 1. in 2. alinee 
drugega odstavka 21. člena; 

2. ne osnuje ekocelic v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja (drugi odstavek 37. 
člena); 

3. ne zagotavlja ukrepov skladno z načrti lovsko upravljavskih območij (40. člen); 
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4. brez posebnega dovoljenja ponovno naseljuje domorodne vrste divjadi (prvi odstavek 41. 
člena); 

5. naseljuje ali dodaja tujerodne vrste divjadi, razen fazana, v prosto naravno okolje (drugi 
odstavek 41. člena); 

6. dodaja domorodne vrste divjadi in fazana v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih 
območij (tretji odstavek 41. člena); 

7. naseljuje ali dodaja nepregledano divjad brez dovoljenja pristojne veterinarske službe 
(četrti odstavek 41. člena); 

8. krmi divjad v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij ali krmi medveda na 
mrhovišču v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij in drugimi 
dokumenti, ki opredeljujejo upravljanje s to vrsto (42. člen); 

9. lovi divjad na skupinskih lovih v visokem snegu (18. alinea prvega odstavka 47. člena); 
10. izkoži uplenjenega medveda, volka ali risa preden si ga ogleda pooblaščeni predstavnik 

zavoda ali če o uplenitvi pravočasno ne obvesti območnega združenja upravljavcev 
lovišč s posebnim namenom in lovišč (drugi odstavek 48. člena); 

11. si ne ogleda najdene poginule divjadi ali ne zbere predpisanih podatkov oziroma v 
primeru, da spada najdena mrtva divjad med vrste iz 45. člena o tem ne obvesti Zavoda 
(tretji odstavek 48. člena); 

12. ne prevzema odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi (prvi odstavek 49. 
člena); 

13. ob prevzemu odstreljene ali najdene poginule divjadi ne ugotavlja oziroma izmeri 
predpisanih podatkov in jih ne vpiše v evidenčno knjigo odstrela in izgub ali ob roku ne 
dostavlja predpisanih evidenčnih podatkov in materialnih dokazov komisiji lovsko 
upravljavskega območja (drugi in tretji odstavek 49. člena); 

14. ne izroča izvornih spričeval prevzemnikom oziroma kupcem divjadi (drugi odstavek 50. 
člena); 

15. zadržuje divjad v oborah večjih od 30 ha ali brez dovoljenja pristojnega ministra (prvi in 
drugi odstavek 53. člena); 

16. si ne prizadeva preprečiti škode, ki jo povzroča divjad (prvi odstavek 56. člena); 
17. ne obvesti upravljavca ceste o krajih stalnih prehodov divjadi (četrti odstavek 56. člena); 
18. do določenega roka ne objavi na krajevno običajen način pooblaščenca za škode (prvi 

odstavek 60. člena); 
19. si pooblaščenec za škode v osmih dneh ne ogleda nastale škode (drugi odstavek 60. 

člena); 
20. dovoli lov tujim lovskim gostom v nasprotju s postavljenimi pogoji in jim ne zagotavlja 

strokovnega spremstva (tretji odstavek 63. člena); 
21. ne zagotovi nadzora z organiziranjem lovsko čuvajske službe (prvi in drugi odstavek 73. 

Člena). 

80. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolaijev se za prekršek kaznuje posameznik/posameznica, 
če: 

1. če brez nadzorstva izpušča psa ali mačko v prosto naravo (četrti odstavek 35. člena); 
2. pri lovu ogroža življenje ali zdravje ljudi (1. alinea prvega odstavka 46. člena); 
3. pri lovu divjad pretirano vznemirja ali jo izpostavlja nepotrebnemu trpljenju, če uporablja 

pri vajah v streljanju za tarčo žive živali ali če uporablja pri učenju lovskega psa živo 
žival tako, daje med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta 
(2. alinea prvega odstavka 46. člena, 21. in 22. alinea prvega odstavka 47. člena); 
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4. pri lovu lastniku namerno prizadene škodo ali če brez dovoljenja lastnika ali upravljavca 
lovi na ograjenih površinah, ki so izločene iz lovišča (3. alinea prvega odstavka 46. 
člena in 5. alinea prvega odstavka 47. člena); 

5. lovi divjad z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati za lov ali krši predpise o vrsti 
lovskega orožja in minimalni moči izstrelkov, s katerimi je dovoljeno odstreljevati 
posamezne vrste divjadi (drugi odstavek 46. člena in9., 10., 11., 12. in 13. alinea prvega 
odstavka 47. člena); 

6. pri lovu ne uporablja lovskih psov, ne poišče zastreljene divjadi s psom ali ne uporablja 
psov pri lovu na malo poljsko divjad in vodno peijad (četrti in peti odstavek 46. člena); 

7. v tujem lovišču s posebnim namenom ali lovišču brez dovoljenja upravljavca išče ranjeno 
divjad po krvni sledi (peti odstavek 46. člena); 

8. na lovnih površinah lovi živo divjad, z izjemo fazanov in jerebic za prezimovanje, v 
lovke, s sredstvi za omamljanje ali na druge načine brez dovoljenja ministra, pristojnega 
za divjad in lovstvo ali če nastavlja divjadi, z izjemami iz tretjega odstavka 46. člena, 
kakršne koli pasti, zanke, mreže ali limanice (šesti odstavek 46. člena in 7. alinea prvega 
odstavka 47. člena); 

9. lovi divjad v nasprotju s pogoji iz 44. in 45. člena (1. alinea prvega odstavka 47. člena); 
10. lovi na površinah, ki izločene iz lovne površine lovišča ali če lovi bližje od 50 m od 

stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov, železniških prog ali javnih cest z izjemo 
gozdnih in poljskih cest ali poti (2. in 3. alinea prvega odstavka 47. člena); 

11. gradi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m mej med 
posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom (4. alinea prvega odstavka 47. 
Člena); 

12. nastavlja divjadi strupene vabe (6. alinea prvega odstavka 47. člena); 
13. uporablja pri lovu na divjad kakršne koli umetne vire svetlobe (8. alinea prvega odstavka 

47. člena); 
14. uporablja pri lovu za vabljenje divjadi elektronske avdio pripomočke za posnemanje 

glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev ali če uporablja za vabo žive vabnike (14. 
in 15. alinea prvega odstavka 47. člena); 

15. lovi divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov in drugih 
prevoznih sredstev (16. alinea prvega odstavka 47. člena); 

16. lovi divjad, razen divjega prašiča, lisice, zveri ter polha, ponoči (17. alinea prvega 
odstavka 47. člena); 

17. lovi divjad ob poplavah (19. alinea prvega odstavka 47. člena); 
18. odstreli parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od krmišča, razen 

na privabljalnih krmiščih (20. alinea prvega odstavka 47. člena); 
19. strelja v gnezda (23. alinea prvega odstavka 47. člena); 
20. krši prepovedi iz drugega odstavka 47. člena; 
21. na kraju odstrela ne opremi velikih zveri in parkljaste divjadi s posebno oznako (prvi 

odstavek 48. člena); 
22. poseduje divjad, namenjeno prometu, njen del oziroma trofejo, pa nima izvornega 

spričevala (prvi odstavek 50. Člena); 
23. se brez dovoljenja ali tehtnega razloga dotika divjadi, jo prenaša ali si prilašča najdene 

osebke vseh vrst divjadi ali če pernati divjadi razdira gnezda ali pobira jajca (prvi 
odstavek 51. člena); 

24. ne javi upravljavcu najdbe onemogle ali poškodovane divjadi, ogroženega mladiča ali 
gnezda, za vrste iz 45. člena pa obvesti tudi zavod (drugi odstavek 51. Člena); 

25. lovi divjad in pri sebi nima veljavne lovske ali lovsko čuvajske izkaznice (drugi odstavek 
65. člena); 
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XV. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

81. člen 
(lastninjenje družbenega premoženja) 

(1) Premoženje, s katerim upravljajo gojitvena lovišča Kozorog Kamnik, Kompas Gomji 
Petrovci, Snežnik Kočevska Reka, Triglav Bled, Fazan Beltinci, Žitna gora in Ljubljanski vrh, 
postane z dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije in se dodeli v upravljanje 
Zavodu. 
Način in pogoje prenosa premoženja dosedanjih gojitvenih lovišč v last Republike Slovenije 
opredeli Vlada Republike Slovenije s posebnim aktom. 
Zavod vodi in upravlja s tem premoženjem ločeno od drugega državnega premoženja in 
uporablja izključno za upravljanje z divjadjo. Viški prihodkov nad odhodki iz naslova 
upravljanja s tem premoženjem se v skladu s programom dela Zavoda uporabijo za 
opravljanje dejavnosti. 

(2) Zavod prevzame potrebno število delavcev, ki so opravljali lovsko dejavnost v 
podjetjih oz. javnih zavodih Kozorog Kamnik, Kompas Gornji Petrovci, Snežnik Kočevska 
Reka, Triglav Bled, Fazan Beltinci, Žitna gora in Ljubljanski vrh. Sredstva za zagotavljanje 
pravic presežnim delavcem, ki se ugotovijo na podlagi programa o ugotavljanju presežnih 
delavcev, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom. 

82. člen 
(določitev lovsko upravljavskih območij, lovišč s posebnim namenom in lovišč) 

(1) Vlada določi lovsko upravljavska območja in lovišča s posebnim namenom, 
oblikovana na podlagi dosedanjih gojitvenih lovišč, najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

(2) Minister/ministrica določi lovišča najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

83. člen 
(upravljanje v loviščih s posebnim namenom in loviščih) 

(1) Do določitve lovišč s posebnim namenom iz prvega odstavka prejšnjega člena 
nadaljujejo z upravljanjem v dosedanjih gojitvenih loviščih Medved Kočevje, Jelen Snežnik, 
Pohorje, Prodi-Razor, Kočevska Reka, Kompas Gornji Petrovci, Triglav Bled, Kozorog 
Kamnik, Fazan Beltinci, Žitna gora in Ljubljanski vrh sedanji upravljavci. 

(2) Do določitve lovišč iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma do podelitve 
koncesije nadaljujejo z upravljanjem v loviščih dosedanji upravljavci. 

(3) Koncesija za upravljanje z divjadjo v loviščih se podeli najkasneje v treh mesecih po 
določitvi lovišč. 
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84. člen 
(program upravljanja z divjadjo in načrti lovsko upravljavskih območij) 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme program upravljanja z divjadjo najpozneje v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij, sprejeti v skladu s Pravilnikom o 
vsebini lovskih načrtov območij (Uradni list RS, št. 27/99, 39/00 in 109/01), ostanejo v 
veljavi do oblikovanja novih lovsko upravljavskih območij. 

85. člen 
(podzakonski akti) 

(1) Minister/ministrica izda izvršilne predpise najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določila veljavnih 
predpisov. 

86. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o 
upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86). 

c 

87. Člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

I. DEL 
SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE 

l.-5.člen 

1.člen definira pojem upravljanja z divjadjo, ki zajema ohranitev, varstvo in lov divjadi, 
ukrepanje v življenjskem okolju divjadi ter razpolaganje z uplenjeno divjadjo. 

2.člen definira divjad ter način varstva teh vrst po predpisih o ohranjanju narave. 

3. člen je sistemski, saj opredeli pojem lovstva ter določa, da lovska pravica pripada Republiki 
Sloveniji izhajajoč iz 17. člena Zakona o varstvu okolja, ki divjad opredeli kot javno dobro. 
Določa tudi, da se ta pravica pod pogoji, ki jih določa država s tem zakonom prenese na drugo 
pravno osebo. 

4. in 5. člen opredeljujeta temeljna izhodišča upravljanja, nosilce načrtovanja in upravljanja 
ter strokovne izraze v zakonu. Poudarjeno je veliko površinsko načrtovanje in upravljanje z 
divjadjo. 

Temeljna usmeritev predloga novega zakona narekuje prednost ekoloških in naravovarstvenih 
zahtev pred ekonomskimi, čeprav teh skladno z načeli trajnostne rabe naravnih virov, ne gre 
docela izključiti. Izkazalo seje, daje ohranitev narave in njenih delov najbolj uspešna, ko se 
hkrati izpolnjuje tudi določene interese ljudi, ki pa ravno kar zadeva divjad in lovstvo poleg 
ekonomskih zajemajo še številne druge. Različne ljudske interese, vključno z ekonomskimi je 
mogoče do določene meje zadovoljevati tudi pri divjadi, brez nevarnosti za njen obstoj in 
ohranitev, v kolikor poznamo zakonitosti narave in njenih delov v celoti ter vsake živalske 
vrste posebej. 

II. DEL 
PROSTORSKE ENOTE NAČRTOVANJA IN UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

6.-1 l.člen 

Temeljne prostorske enote načrtovanja so: 
• Lovskoupravljalsko območje, 
• lovišče s posebnim namenom, 
• lovišče. 

Lovskoupravljalsko območje je definirano, kot veliko-površinska ekološka celota in je hkrati 
osnova za strateško načrtovanje s populacijami divjadi. Meje določa Vlada RS. 
Lovskoupravljalsko območje je razdeljeno na lovišča in lovišča s posebnim namenom. 

Lovišča s posebnim namenom se formirajo za opravljanje posebnih nalog s področja 
ohranjanja in razvoja populacij. Oblikujejo se v najbolj ohranjenih in značilnih naravnih 
okoljih RS ter so namenjena zlasti ohranitvi habitatov redkih in ogroženih vrst. Med slednje 
sodijo velikih zveri, ki so zaščitene po habitatni direktivi EU in katerih populacije naj bi 
država vzdrževala v ustrezni kondiciji, kakor se je zavezala v pristopni pogodbi z EU. V 
veliki meri bi ta lovišča, lahko sovpadala z mrežo "Natura 2000', ki jo mora Slovenija na 
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osnovi omenjenih direktiv izdelati do vstopa v EU. V teh loviščih bi lahko izvajali, 
znanstveno-raziskovalne in mednarodne projekte, ki bi prispevali k promociji in 
prepoznavnosti naše države v svetu. Nekateri izmed teh projektov že potekajo (LIFE projekt). 
Najbolj primerni predeli za te vrste lovišč so v južni in JV Sloveniji, na področju obširnih in 
neprekinjenih gozdnih kompleksov, ki so praktično brez naselij in v veliki meri v državni 
lasti. Meje na novo oblikovanih lovišč s posebnim namenom, bi lahko sovpadale z mejami 
obstoječih gojitveni lovišč. Nekatera izmed današnjih bi se na osnovi postavljenih kriterijev 
lahko povečala ali tudi zmanjšala. 

Lovišče je definirano kot prostorsko zaokrožena celota, ne manjša kot 2000 ha lovne 
površine. Omogočalo naj bi smotrno izvajanje ukrepov, načrtovanih v območju, zagotavljanje 
sredstev za povračilo škode in nadzor nad upravljanjem z divjadjo. Strokovno dejstvo je da 
drobljenje lovišč pod omenjeno mejo ne prispeva k celostnemu in ekološkemu pristopu pri 
upravljanju z divjadjo. 

V 2. alineji 8.člena so definirani primeri ko minister lahko s predpisom spreminja meje 
sedanjih lovišč. 

11 .člen določa vodenje katastra prostorskih enot načrtovanja in upravljanja z divjadjo. 

Upravljanje z divjadjo ni več ločeno po posameznih vrstah in v okviru posamezno umetno 
izločenih enotah - loviščih, ampak v okviru celotne populacije vrste divjadi - to je 
organizirane skupnosti določene vrste, na vsem območju, ki ga naseljuje v naravi. Ta 
ekosistemski in sonaravni pristop uveljavlja predlog zakona z razdelitvijo površine Slovenije 
na ekološko zaokrožena lovskoupravljalska območja. Populacija je torej obravnavana kot 
nedeljiva naravna celota in v uravnoteženem odnosu do drugih vrst in njenega okolja. Na 
podlagi spoznanj in sistematičnega zbiranja podatkov o divjadi in njenem življenjskem okolju 
se iz dolgoročnega strateškega dokumenta/načrta vsako leto posebej določijo konkretni posegi 
v populaciji posamezne vrste in njenem okolju, tako za nivo lovskoupravljalskega območja, 
kot tudi usklajeno za vsa lovišča oz. lovišča s posebnim namenom. Zakon torej skuša celote 
življenjskih skupnosti ali populacije posameznih vrst obravnavati v tesni soodvisnosti med 
seboj in vsemi drugimi živimi deli njenega življenjskega prostora. 

III. DEL 
NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

12.-17.člen 

Načrtovanje upravljanja z divjadjo je hierarhično in sicer imamo : 

• program upravljana z divjadjo v Sloveniji, ki ga sprejme Vlada RS, 
• dolgoročni (strateški) načrt lovskoupravljalskega območja (za obdobje 10 let) 
• letni (operativni) načrt lovskoupravljalskega območja 
• letni načrt lovišč in lovišč s posebnim namenom 

Podrobnejše vsebine načrtov predpiše minister. Vsebina načrtov je javna in se mora trajno 
hraniti. 

Doslej je bilo načrtovanje prepuščeno posameznim loviščem, samo ponekod, kjer so zares 
delovala lovskogojitvena območja je prišlo do usklajevanja posegov med divjad med lovišči 
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na večji površini območja. Žal pa tako območje ni predstavljalo ekološko zaokrožene celote. 
Za leto 1976 izredno napredna zamisel loVskogojitvenih območij seje namreč izrodila tako, 
da za ta območja niso bila določena populacijska območja divjadi, ampak organizacijska 
območja lovcev - meje so potekale po mejah zvez lovskih družin. Za območje ni bilo 
potrebno izdelati obvezujočega načrta upravljanja z divjadjo pač pa le skleniti družbeni 
dogovor in samoupravni sporazum, ki ni nikogar zavezoval k izpolnjevanju zapisanega. Tako 
torej ni mogoče načrtovati predvsem posegov med divjad, ki se premika po neprimerno večji 
površini, kot je to povprečno lovišče današnjih lovskih družin, to pa je ca. 4000 ha. Posledice 
so bile slaba kvaliteta divjadi, propadanje naravnega okolja in hude škode v kmetijstvu in 
gozdarstvu. 
Od leta 1995 dalje izdeluje kot nosilec javna gozdarska služba oblikovana v Zavodu za 
gozdove Slovenije, skladno z Zakonom o gozdovih, tako imenovane lovskogojitvene načrte 
lovskogojitvenih območij. Načrti se izdelujejo v sodelovanju z lovskimi, kmetijskimi in 
naravovarstvenimi organizacijami. Postopek izdelave in polijevanja je javen in dostopen 
vsakemu souporabniku prostora, z možnostjo dajanja pripomb in predlogov na tako 
imenovanih javnih predstavitvah, kot tudi skozi zastopnike v Svetih Zavoda za gozdove, ki so 
organ upravljanja Zavoda in vključujejo predstavnike lastnikov gozdov, ustanovitelja (RS), 
naravovarstva, lokalnih skupnosti, lovstva in kmetijstva. Tako načrtovanje upravljanja je 
utemeljeno na enakih strokovnih načelih povsod v Sloveniji, opravlja pa ga lahko samo 
poklicna strokovna ustanova, javni zavod - Zavod za gozdove Slovenije. Na ta način je 
zagotovljena profesionalna skrb države, kot lastnika divjadi, za njeno trajno ohranitev in 
nadaljnji razvoj. To je tudi v interesu Širše javnosti, daleč številčnejše, kot so samo lovci. 
Vlogo tako izdelanih načrtov in nosilca načrtovanja upravljanja z divjadjo je Zavodu priznalo 
tudi Ustavno sodišče RS s svojo odločbo (U-I-279/97). Ta predlog zakona torej sedanjo že 
devetletno prakso takšnega ekosistemskega načrtovanja le uzakonja v sektorski - lovski 
zakonodaji. 

IV. DEL 
JAVNA SLUŽBA ZA PODROČJE DIVJADI IN LOVSTVA IN DEJAVNOSTI, KI SO 
V JAVNEM INTERESU 

18.-23-člen 

Javna služba na področju lovstva se izvaja zaradi ohranitve in varstva divjadi ter njihovega 
življenjskega okolja. Posebej so opredeljene v 19.členu dejavnosti javne službe, naloge 
zavoda (20.člen) in naloge upravljalcev (21.člen) ter zveze. Nadalje so v 22.členu določene 
naloge, ki so podane kot javno pooblastilo. 

23.člen določa načine financiranja nalog iz 20. in 21. člena in sicer: 
• iz proračuna RS 
• iz dohodka od divjadi in poslovanja lovišč oz. lovišč s posebnim namenom 
• iz prispevkov upravljavcev 

Minister predpiše, na predlog zavoda, merila za finančno ovrednotenje nalog. 

V. DEL 
KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE Z DIVJADJO V LOVIŠČIH S POSEBNIM 
NAMENOM IN LOVIŠČIH 

24.-29.člen 
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Z lovišči s posebnim namenom upravlja javni zavod, katerega ustanovitelj je vlada. Vlada v 
teh loviščih podeli koncesijo proti plačilu in določi upravljavca z upravno odločbo brez 
javnega razpisa ter za nedoločen čas. 

Za upravljanje z ostalimi lovišči se podeli koncesija. Koncesijo podeli, z upravno odločbo 
minister na osnovi javnega razpisa in koncesijskega akta, ki ga sprejme vlada. Koncesija se 
podeli za nedoločen čas. 

V 26.členu so opredeljeni kriteriji za prednostno izbiro koncesionaija. 

Plačilo določa vlada s koncesijsko pogodbo. 

V 29. členu je opredeljeno plačilo odškodnine za koncesijo in njena razdelitev. Prednostno se 
koncesija nameni za lokalne skupnosti. Sredstva za koncesijo zbira in obračunava ter 
razdeljuje po metodologiji Zavod za gozdove Slovenije. Višina odškodnine za koncesije ne 
sme presegati 50% letne realizacije za prodano divjačino ob upoštevanju plačila škod po 
divjadi, biotehničnih vlaganj v lovišče in opravljanja javnih funkcij in nalog z naravo javnega 
pooblastila. 

VI. DEL 
OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE DIVJADI 

30.-37.člen 

Poglavje je izrazito naravnano k ohranjanju naravnega okolja in habitatov divjadi. 
Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela 
presoja življenjskih možnosti divjadi. 

Predvidena je povezava med gozdnogospodarskimi in lovskimi načrti. Gozdnogospodarski 
načrti za gozd in gozdni prostor vsebujejo smernice iz lovskih načrtov. 

V nadalje je opredeljeno varstvo divjadi na kmetijskih zemljiščih. Kmetovalci morajo 
upoštevati omejitve pri uporabi fitosanitarnih sredstev, pri delih na poljih pa v čim manjši 
meri vplivati na poškodovanje divjadi in njihovih habitatov, kar velja tudi za regulacije 
vodotokov in osuševanja. 

Opredeljeno je varstvo divjadi pri načrtovanju in izgradnji prometnic. 

Prepovedano je vznemiijanje divjadi v mirnih conah, rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, 
brlogih, zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih v neugodnih vremenskih razmerah. 

VII. DEL 
VRSTE DIVJADI TER NJIHOVO UPRAVLJANJE 

38.- 50.člen 

V tem poglavju so naštete vrste prosto živečih živali, ki se štejejo za divjad po tem zakonu. 
Naštete so po družinah in vrstah, ločeno za sesalce in ptiče. 

Dovoljeno je ponovno naseljevanje domorodnih vrst v skladu z lovskimi načrti in na osnovi 
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dovoljenja, ki ga izda minister. Naseljevanje ali dodajanje tujerodnih vrst v prosto naravo je 
prepovedano, razen fazana. 
Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste in na lokacijah predvidenih z načrti 
lovskoupravljalskih območij. MrhovišČa za medveda je dovoljeno le na lokacijah predvidenih 
z načrti lovskoupravljalskih območij in drugih potrjenih dokumentov, ki opredeljujejo 
upravljanje s to vrsto divjadi. 

Nadalje se divjad deli na vrste katerih lov je dovoljen po določilih tega zakona in na vrste, 
katerih lov se dodeli s posebno odločbo. V to kategorijo so med drugimi vrstami uvrščene vse 
velike zveri, katerih lov regulirajo mednarodne konvencije (Bemska konvencija) in direktive 
EU. 

Naštete so vrste divjadi z lovnimi dobami. Zakon v tem poglavju opredeljuje način 
opravljanja lova in prepovedi, ukrepe ob odstrelu divjadi ali najdbi poginule divjadi, 
evidentiranje odstrela in izgub ter kontrolo prometa z divjadjo. 

VIII. DEL 
DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH 

51,- 53.člen 

Prepovedano je dotikanje, prenašanje ali prilaščanje najdenih osebkov vseh vrst. Divjadi ni 
dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez dovoljenja. Zakon določa izjeme in pogoje za izjeme 
od omenjenih pravil. 

Zakon ločuje obore glede na velikost in namen: 
• obore za rejo divjadi 
• obore s posebnim namenom 
• lovne obore 

Za postavitev obore je potrebno pridobiti dovoljenje. Obore, razen lovnih se izločijo iz lovne 
površine lovišča. V oborah ni dovoljeno zadrževati tujerodnih vrst, ki lahko spremenijo 
genski sklad populacij domorodnih vrst. V oborah za rejo divjadi ni dovoljeno zadrževati 
domorodnih vrst divjadi. Opredeljene so dolžnosti lastnika ob pobegu živali iz obore. 

IX. DEL 
PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE PO DIVJADI 

54.- 62.člen 

Zakon opredeljuje sledeče vrste škod : 

• škoda na zdravju ljudi, 
• škoda na premoženju. 

Škoda na premoženju se naprej deli: 
• škoda na obdelanem kmetijskem zemljišču, 
• škoda na travniku in pašniku, 
• škoda v gozdu, 
• škoda na domači živali. 
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Nadalje je opredeljena Škoda, povzročena z izvajanjem lova in škoda na divjadi. 
Upravljavec lovišča je dolžan prizadevati si za preprečitev škode. Lastnik, zakupnik ali drugi 
uporabnik kmetijskega oziroma obdelovalnega zemljišča ter lastnik domačih živali je dolžan 
kot dober gospodar poskrbeti za primerno zaščito zemljišč in kultur ter domačih živali pred 
divjadjo. 
Opredeljena je škodna odgovornost za različne vrste škode. Oškodovanec je upravičen do 
odškodnine. Opredeljena je višina odškodnine. 
Zapisan je natančen postopek ugotavljanja škode. Škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah je 
oškodovanec dolžan prijaviti v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil in sicer pisno 
pooblaščenemu upravljavcu. Če se oškodovanec in predstavnik upravljavca v 8.dneh ne 
sporazumeta o odškodnin, pošlje oškodovanec zahtevek komisiji lovskoupravljalskega 
območja, ki jo imenuje minister za dobo petih let. Če se oškodovanec ali upravljavec s 
sklepom ne strinjata svojo pravico lahko uveljavljata na sodišču tri leta od nastanka škode. 

Če ta zakon ne določa drugače se v zvezi s škodo uporabljajo določbe obligacijskega zakona. 

X. DEL 
LOVSKO UDEJSTVOVANJE 

63,- 66.člen 

Lovsko se lahko udejstvuje državljan RS ali tuji državljan s stalnim prebivališčem v RS, ki 
ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali pa je zaposlen v lovišču s posebnim 
namenom. Tuji državljani brez stalnega prebivališča lahko lovijo kot lovski gostje, pod 
pogoji, ki jih določi ta zakon in Upravljavec, kjer ti gosti lovijo. 

Zakon nadalje opredeljuje pogoje za opravljanje lovskega izpita in pridobitev lovske 
izkaznice. Organizacija lovskih izpitov je poverjena kot javno pooblastilo Lovski zvezi 
Slovenije. Interes in volja države kot lastnika divjadi je uveljavljen skozi večjo vlogo Zavoda 
za gozdove Slovenije in pedagoških ustanov pri pripravi programov usposabljanja lovcev in 
sodelovanju pri izvedbi predavanj in komisij za izvedbo lovskih izpitov. 

XI. DEL 
ORGANIZIRANOST LOVSTVA 

61.- 72.člen 

Zakon predvideva sledeče lovske organizacije : 

• lovske družine, 
• Lovska zveza Slovenije, 
• lovišče s posebnim namenom, 
• javni zavodi, 
• območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

Zakon nadalje opredeljuje načine formiranja in delovanja lovskih organizacij. 
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XII. DEL 
LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA 

73.- 76.člefl 

Upravljavec je dolžan zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča. K lovsko-čuvajskemu 
izpitu lahko pristopi lovec, ki ima opravljen lovski izpit in orožni list. Pooblastila in naloge 
lovskega čuvaja so podrobno opredeljene v zakonu. Lovskega čuvaja imenuje upravni organ, 
ki ga lahko tudi razreši. Lovski čuvaj je v lovišču uradna oseba. 

XIII. DEL 
LOVSKA INŠPEKCIJA 

77.člen 

Lovska inšpekcija nadzoruje izvajanje tega zakona, hkrati z inšpekcijo pristojno za ohranjanje 
narave, gozdarstvo in ribištvo. Zakon predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba 
imenovana za inšpektorja ter njegova pooblastila. 

XIV. DEL 
KAZENSKE DOLOČBE 

78. - 80.člen 

Za učinkovito izvajanje zakona so v tem poglavju določeni prekrški in mandatne kazni, ki jih 
morajo poravnati pravne oziroma fizične osebe v primerih kršenja določb tega zakona. 

XV. DEL 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

81.-87. člen 

V prehodnih določbah je določeno, da premoženje s katerim upravljajo gojitvena lovišča 
postanejo last Republike Slovenije, zavod pa prevzame potrebno število delavcev za svoje 
delovanje. Način in pogoje prenosa premoženja dosedanjih gojitvenih lovišč v last RS 
opredeli Vlada s posebnim aktom. Določeni so roki v katerih je potrebno določiti meje lovišč 
in lovišč s posebnim namenom ter podzakonske akte. 

Zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu RS. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K OSMEMU REDNEMU LETNEMU 

, POROČILU VARUHA ČLOVEKOVIH 

PRAVIC ZA LETO 2002 

- enofazni postopek ■ EPA 010 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zn notranjo politiko 

Številka: 700-01/93-19/37 EPA 918- III 
Ljubljana, 30. 09. 2003 

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

k Osmemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2002 

- enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na svoji 38. redni seji dne 10. 09. 2003 in njenem 1. nadaljevanju dne 23. 
09. 2003 obravnaval Osmo redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 
2002 (v nadaljevanju: poročilo), ki ga je v enofazni postopek predložil Varuh 
Človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh). 
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l IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

1. Pri obravnavi poročila so na seji odbora sodelovali Matjaž Hanžek, varuh 
človekovih pravic s svojimi namestniki, državni sekretar Karel Erjavec kot 
predstavnik Ministrstva za pravosodje, minister dr. Rado Bohinc in državni 
sekretar Miha Molan, kot predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, Zdenka 
Cerar, vrhovna državna tožilka, Marko Šorli, podpredsednik Vrhovnega sodišča, 
Miha Kozinc, predsednik Odvetniške zbornice, v.d. direktorja Urada Vlade RS za 
verske skupnosti dr. Drago Čepar ter člani odbora. Razpravljali so naslednji člani 
odbora: Maksimilijan Lavrinc, mag. Majda Potrata, Majda Širca, Rudolf Petan, 
Majda Zupan, Cveta Zalokar Oražem, Irma Pavlinič Krebs, Pavel Rupar, Lidija 
Majnik in Miran Potrč. 

2. Varuh je v uvodni besedi najprej pohvalil državni zbor, da se je tako hitro 
odzval na poročilo, kar pa ne velja za vlado, ki ni pravočasno pripravila svojega 
mnenja k poročilu, zaradi česar je odbor kasneje moral prekiniti obravnavo te 
točke do pridobitve mnenja vlade. Prav tako je opozoril, da bi bilo potrebno 
pripraviti analizo uresničitve sklepov oziroma priporočila državnega zbora, ki jih je 
le-ta sprejemal prejšnja leta ob obravnavi varuhovih poročil, saj se navedeni sklepi 
oziroma priporočila državnega zbora iz leta v leto ponavljajo. 

V nadaljevanju pa je izpostavil naslednje točke iz letošnjega poročila in sicer: 

- še vedno problematične sodne zaostanke, 
- potrebo po antidiskriminacijski politiki in neodvisni instituciji, ki bi se s tem 

ukvarjala, 
- potrebo po državni nacionalni politiki glede romske skupnosti, 
- potrebo po varovanju osebnih podatkov s strani neodvisnega organa, 
- potrebo po humanih odnosih v zaporih in priporih ter zagotovitvi ustrezne 

zdravstvene oskrbe in režima za obiske zaprtih oseb, 
- potrebo po čimprejšnjem sprejetju zakona o duševnem zdravju, ki je že v 

parlamentarnem postopku, 
- problematiko samovoljnih izpraznitev stanovanj, 
- problematiko samovoljne izvršbe, ki je velikokrat posledica prepočasnega in 

pomanjkljivega dela izvršiteljev, 
- slabo delo odvetnikov in neustrezno ukrepanje Odvetniške zbornice zoper 

svoje člane, 
- problematiko zasebnega varovanja zaradi pomanjkljivih zakonskih pravil in 

kontrole, 
- problematiko odločanja v zakonskem oziroma razumnem roku v upravnih 

zadevah, 
- nezadovoljivo izvajanje zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
- problematiko nasilja v družini, ki zahteva ureditev v multidisciplinarnem 

zakonu, ki bi povezal različna področja (zdravstvo, policija, centri za socialno delo, 
šolstvo, itd.) in 

- absolutno predolgo odločanje pristojnih organov v postopkih, ki se tičejo otrok. 
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l IELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

3. Predstavnik Ministrstva za pravosodje je uvodoma povedal, da je osnutek 
mnenja vlade k varuhovemu poročilu že pripravljen, prav tako pa tudi informacija o 
realizaciji lanskega priporočila državnega zbora, ki je bilo sprejeto ob obravnavi 
sedmega poročila varuha. 

V nadaljevanju razprave pa je izpostavil predvsem naslednje probleme iz področja 
pravosodja: 

- sodne zaostanke, predvsem na področju izvršbe in zemljiške knjige, 
- nezagotovljeno sojenje v razumnem roku ter 
- premalo kvalitetno delo odvetnikov in nezadostno ukrepanje odvetniške 

zbornice. 

Glede izvršbe, kjer je problem resnično pereč, se bo po njegovih besedah 
ustanovila posebna širša delovna skupina iz predstavnikov ministrstva za 
pravosodje, vrhovnega sodišča, višjih in okrajnih sodišč ter izvršiteljske zbornice, 
ki bo imela za nalogo ugotoviti razloge za tako stanje. Ministrstvo za pravosodje 
ocenjuje, da so problemi pri izvajanju same izvršbe in sodne prakse ter problemi 
pri organizaciji dela in v zvezi z delom izvršiteljev. 

Pri zemljiški knjigi pa se je v lanskem letu, po njegovih besedah, trend prvič obrnil 
navzgor, tako, da se je število nerešenih zadev zmanjšalo za skoraj 2%, v prvem 
polletju letošnjega leta pa že za 5,7%, kar pomeni 11.000 zadev manj, kot na dan 
01. 01. 2003. 

Kar se tiče slabega dela odvetnikov in nezadostnega ukrepanja odvetniške 
zbornice pa je povedal, da se bodo na to temo opravili sestanki s predstavniki 
odvetniške zbornice in poskušale najti ustrezne rešitve. 

4. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je uvodoma povedal, da iz 
poročila varuha izhaja pomemben napredek na področju sistema državne uprave 
in ureditve tega področja s sistemskimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi. 
Prav tako je bila v letošnjem letu sprejeta novela zakona o policiji, ki med drugim 
rešuje tudi notranji nadzor, pritožbene postopke zoper delo policije ter prepoved 
približevanja, na kar varuh prav tako opozarja v svojem poročilu. 

V nadaljevanju razprave pa je izpostavil predvsem naslednje probleme iz področja 
notranjih zadev, ki jih je še potrebno urediti: 

- upravne zaostanke, predvsem na področju statusa tujcev, državljanstva in na 
nekaterih upravnih enotah. 

Po njegovih besedah, v zvezi z zaostanki na upravnih enotah, ministrstvo že 
pripravlja program sanacije. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

5. Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva je izpostavila naslednje 
probleme in podala predloge iz svojega področja in sicer: 

- specializacija državnih tožilcev za kazniva dejanja družinskega nasilja teija tudi 
specializacijo sodišč, pri čemer predlaga, da se na sodiščih določi ljudi, ki bi 
reševali tovrstno problematiko, ne pa ustanavljati posebnih družinskih sodišč, 

- predlaga čimprejšnjo pripravo in sprejem zakona o preprečevanju nasilja v 
družini, ki že nastaja v okviru ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 

- predlaga prenos zadev o dodelitvi otrok iz centrov za socialno delo na sodišča, 
ker postopek traja nerazumno dolgo, 

- zelo uspešna zaživitev v praksi ukrepa prepoved približevanja žrtvam nasilja, s 
predlogom, da bi bilo potrebno aktivno delati tudi s storilcem in z njegovim 
osveščanjem glede sprejemljivosti takšnih dejanj. 

6. Predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije se je v večjem delu strinjal s 
predlogom priporočila, ki se nanaša na odvetniško zbornico, posebej pa je 
izpostavil, da je odvetniška zbornica sprejela odvetniško tarifo v skladu s 
priporočili ministrstva za pravosodje in sicer tako, da jo je v kazenskih zadevah 
znižala in povečala možnosti izvensodnega reševanja zadeve. Glede disciplinskih 
postopkov zoper odvetnike pa je povedal, da je odvetniška zbornica sama zaznala 
problem počasnega vodenja disciplinskih postopkov in sestave disciplinskih 
komisij in ju že tudi uspešno odpravlja, tako, da meni, da bo poročilo varuha za 
leto 2003 v tem pogledu lahko drugačno. Prav tako pa je v teku dogovarjanje 
odvetniške zbornice z uradom varuha človekovih pravic po skupnem sodelovanju. 

7. Predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je uvodoma pojasnil, 
da vrhovno sodišče ni generalna uprava sodstva, njegov predsednik ni generalni 
menedžer sodstva, ima pa pristojnosti na področju informatike in izobraževanja v 
sodstvu. Prvenstvena vloga vrhovnega sodišča je zagotavljanje enotne sodne 
prakse, ne pa učinkovost sodišč. V nadaljevanju svoje razprave pa je ugovarjal, 
po njegovem mnenju, neobjektivnih in politično nemodrih ocenah nekaterih 
poslancev o katastrofalnem stanju v sodstvu, ker situacija še zdaleč ni enaka in 
slaba na vseh sodiščih. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

8. Člani odbora pa so v svojih razpravah izpostavili naslednje teme: 

- porast družbene občutljivosti za kršenje otrokovih pravic, 
- prisotnost nestrpnosti do drugačnosti, 
- potrebo po izobraževanju o človekovih pravicah od osnovne šole dalje in v 

zvezi s tem tudi potrebo po pripravi nacionalne strategije, 
- potrebo po oblikovanju zaveze za nenasilno družbo, 
- potrebo po analizi realizacije priporočil državnega zbora iz prejšnjih let, 
- problematiko nasilja v družini, 
- neenakopravne možnosti žensk pri zaposlovanju, 
- premalo poznan sam institut varuha v javnosti in njegove funkcije, 
- problematiko otrokovih pravic, 
- problematiko sodnih zaostankov, 
- potrebo po ustanovitvi analitske službe, ki bo s svojimi analizami lahko dala 

prave odgovore o vzrokih zaostankov in sojenja v nerazumnem roku, ki jih 
povzročajo vsi akterji v sodnem procesu od policije, tožilstva, odvetnikov in 
sodišč (npr. v kolikem času pridejo vloge ustreznih organov na sodišče in v kolikem času le-to 
o njih odloči, zakaj pride do prelaganja sodnih sej, zakaj sodbe "padajo", šikanozna raba 
procesnih pooblastil odvetnikov ipd.) 

- potrebo po čimprejšnjem sprejetju zakona o zasebnem varovanju, 
- potrebo po sprejemanju zakonov po rednem postopku, ki bodo lahko zaživeli v 

praksi z ustreznimi podzakonskimi akti, 
- nepotrebno ustanavljanje nove institucije za preprečevanje diskriminacije, ker 

bi lahko to problematiko reševale institucije, ki že obstajajo, 
- potrebo, da minister za notranje zadeve z navodilom takoj prepove 

pornografske fotografije v prostorih policijskih postaj, 
- da je odvetništvo svoboden poklic in da so odvetniki za svoje delo 

odškodninsko odgovorni ter so kontrolirani praktično pri vsaki razpravi na 
sodišču, tako, da ni potrebe, da se disciplinski organ pri odvetniški zbornici 
oblikuje po enakem modelu kot pri policiji, kjer so vključeni tudi predstavniki 
javnosti, 

- potrebo po opozarjanju na probleme v šolstvu in 
- neučinkovito in nezadovoljivo delo Centrov za socialno delo pri obravnavi 

nasilja v družini. 

7. Med razpravo so člani odbora v sodelovanju z vabljenimi na sejo oblikovali tudi 
predlog priporočila, ki ga bo obravnaval in sprejel državni zbor na svoji seji. 
Predlog priporočila je sestavni del tega poročila. 

8. Na podlagi 32. člena poslovnika pa je Odbor za notranjo politiko sprejel še 
naslednji 

sklep: 

1. Problematika sodnih zaostankov in učinkovitost delovanja sodnega sistema 
v celoti, bosta predvidoma obravnavana na seji odbora v drugi polovici 
meseca oktobra 2003 in sicer kot posebna točka dnevnega reda. 
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Za izvedbo navedene seje bodo potrebna naslednja gradiva, ki naj jih vsi 
pristojni organi pripravijo najkasneje do dne 15.10. 2003 in sicer: 

- ministrstvo za notranje zadeve naj pripravi statistične podatke za leto 2002, 
v kolikor pa teh podatkov ni, pa oceno, koliko časa pri policiji traja postopek 
od same storitve oziroma zaznave kaznivega dejanja pa do vložitve 
kazenske ovadbe. 

• državno tožilstvo naj pripravi statistične podatke za leto 2002, v kolikor pa 
teh podatkov ni, pa oceno, koliko časa traja postopek od prejema ovadbe pa 
do odločitve državnega tožilca. 

- ministrstvo za pravosodje naj v sodelovanju s predsedniki sodišč pripravi 
statistične podatke za leto 2002, v kolikor pa teh podatkov ni, pa oceno, 
koliko časa povprečno traja postopek od prejema vlog iz vseh pravnih 
področij (drugi odstavek 97. člena Zakona o sodiščih), pa do izdaje pravnomočne 
sodne odločbe in sicer posebej za območja vseh okrajnih, okrožnih in 
delovnih sodišč. 

- vlada naj pripravi odgovor glede možnosti uresničitve večkratne zahteve 
Vrhovnega sodišča in Programskega sveta pri Centru za izobraževanje v 
pravosodju, da je potrebno Center za izobraževanje v pravosodju 
institucionalizirati, ker se, po mnenju Vrhovnega sodišča, v nasprotnem 
primeru obseg in kvaliteta izobraževanja zaposlenih na sodiščih, ki je v 
neposredni povezavi s kvantiteto in kvaliteto dela, ne bosta mogla razvijati v 
skladu z utemeljenimi pričakovanji. 

9. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik 
odbora Maksimilijan Lavrinc. 

Pripravili: 

Božena Pem l.r. 
Svetovalka DZ - sekretarka 

Nataša Sotelšek l.r. 
Podsekretarka DZ 

Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Predsednik 
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EPA 918-111 

PREDLOG PRIPOROČILA 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS. št 35/02) na   seji dne   ob 
obravnavi Osmega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic, 
podanega za leto 2002 sprejel naslednje 

PRIPOROČILO 

I 
Ocena o spoštovanju človekovih pravic in pravni varnosti v državi 

1. Vlada naj oblikuje strategijo protidiskriminacijske politike in v tem okviru 
prouči možnost oblikovanja posebne neodvisne institucije, ki bi se ukvarjala s 
preprečevanjem diskriminacije na vseh področjih, izobraževala o človekovih 
pravicah in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi spremljala 
uresničevanje mednarodnih obveznosti na tem področju. 

II 
Ustavne pravice 

2. Vlada naj poskrbi za celovito zakonsko ureditev položaja romske skupnosti v 
Sloveniji. 

III 
Varstvo osebnih podatkov 

3. Vlada naj glede varstva osebnih podatkov, zlasti zaradi razvoja novih 
tehnologij, preuči vprašanje povečanja pristojnosti ter strokovne 
samostojnosti Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov. 

4. Vlada naj čimprej pripravi nov zakon o varstvu osebnih podatkov, ki bo 
usklajen z direktivo EU 95/46/EC. 

5. Vlada naj celovito uredi področje oz. vprašanje video-nadzora kot vodenja 
evidenc iz varnostnih razlogov s posebnim zakonom ali pa posebej zagotovi 
zakonsko podlago za zasebni in javni sektor za izvajanje video-nadzora in 
evidenc obiskovalcev z vidika varstva osebnih podatkov. 

IV 
Omejitve osebne svobode 

6. Vlada naj stori vse potrebno za spremembo predpisa, ki naj pripornikom 
zagotovi kot pravilo odprt režim obiskov in daljši čas njihovega trajanja, za kar 
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se v svojem poročilu, ki je bilo posredovano Vladi RS aprila 2002, zavzema tudi 
Evropski odbor za preprečevanje mučenja, nečloveškega in ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja. 

7. Vlada naj predlaga Državnemu zboru ustrezne spremembe zakonov, da se 
zdravstvena oskrba v Zavodih za prestajanje kazni zapora zagotovi v okviru 
javne zdravstvene mreže pod okriljem ministrstva za zdravje z možnostjo 
nadzora in pritožbenih poti, vzpostavljenimi na področju zdravstvene 
dejavnosti. 

8. Vlada naj glede tujcev, ki nezakonito vstopajo v Slovenijo ali tu zaprosijo za 
azil, odpravi še vedno ponekod prisotne pomanjkljivosti v zvezi z njihovo 
zakonito obravnavo in ureditvijo bivalnih razmer. 

V 
Pravosodje 

9. Vlada oziroma pristojno ministrstvo, sodstvo, državno tožilstvo, državno 
pravobranilstvo in odvetništvo naj vsak v okviru svojih pristojnosti 
učinkoviteje pristopijo k odpravi sodnih zaostankov na posameznih področjih 
in območjih in državljankam in državljanom Republike Slovenije čimprej 
zagotovijo sojenje v razumnem roku v vseh sodnih postopkih, vključno z 
izvršbo in zemljiško knjigo. 

10. Sodniki za prekrške naj zagotovijo, da ne bo kršena pravica obdolžencev do 
zaslišanja pred izdajo odločbe o prekršku. 

11. Sodišča naj si tudi z ustreznim načinom delitve spisov med sodnike 
prizadevajo, da bo o istovrstnih vlogah, ki jih različni vlagatelji vlagajo ob istem 
času odločeno v enakem času, kar naj velja tudi za odločanje v pritožbenih 
postopkih. 

12. Vlada in sodišča naj si prizadevajo za zakonito, a učinkovito in hitro delo 
izvršiteljev pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, da se s 
tem prepreči tudi nasilna izvršitev sodnih odločb. 

13. Odvetniška zbornica naj preveri učinkovit pristop organov zbornice, zlasti 
pa disciplinskih komisij I. stopnje, da se zagotovi hitro in objektivno odločanje 
v primerih kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica ter kršitev 
vestnega opravljanja dela in prakse v odvetniški pisarni in ga po potrebi 
dogradi. Prav tako naj prouči možnosti spremembe sestave disciplinskih 
komisij tako, da bo ustrezno upoštevan javni interes. 

VI 
Policijski postopki 

14. Vlada naj si v zvezi z opravljanjem nalog policije in uporabo policijskih 
pooblastil prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter hkrati za učinkovito, vendar zakonito, strokovno, preudarno in 
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nepristransko posredovanje pri vzdrževanju reda in miru ter zagotavljanja 
osebne varnosti in varnosti zasebne lastnine. 

15. Vlada naj prouči možnosti za uveljavitev prakse, da policija izroči pridržani 
osebi izvod uradnega zaznamka o prijetju - pridržanju ali druge ustrezne 
listine, v kateri bodo navedene pravice, ki gredo osebi, ki ji je odvzeta prostost 
in se ji tako zagotovi, da ima možnost seznaniti se s svojimi pravicami tudi po 
opravljenem postopku, ko so ji bile pravice prebrane in je to potrdila s svojim 
podpisom. 

VII 
Upravne zadeve 

16. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj zagotovi učinkovitejši nadzor nad 
izvajanjem določb Zakona o splošnem upravnem postopku predvsem v delu, 
po katerem upravni organi ne bi več smeli obremenjevati uporabnikov svojih 
storitev z zahtevami za predložitev potrdil in drugih dokazil o dejstvih, 
razvidnih iz uradnih evidenc, ki jih vodi državna uprava in po potrebi izboljša 
tudi izobraževanje zaposlenih v državni upravi. 

17. Vlada in pristojno ministrstvo naj v postopkih za določitev odškodnine po 
zakonu o žrtvah vojnega nasilja in v postopkih za določitev odškodnine po 
zakonu o popravi krivic, zagotovita odločanje v zakonskem oziroma razumnem 
roku. 

18. Vlada in pristojno ministrstvo naj z zakonom uredita postopke pri odločanju 
o pravicah in dolžnostih na področju vzgoje in izobraževanja. 

19. Vlada in pristojno ministrstvo naj poskrbita, da se bo zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami lahko začel v celoti izvajati. 

VIII. 
Zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo 

20. Vlada in pristojno ministrstvo naj v okviru reforme zdravstvenega varstva in 
zavarovanja zakonsko opredeli pritožbene poti v zdravstvu in s tem zagotovi 
uresničevanje vseh bolnikovih pravic. 

IX. 
Otrokove pravice 

21. Vlada in pristojno ministrstvo naj čimprej pripravi predlog zakona, ki bo 
uredil način preprečevanja in obravnavanja nasilja v družini, pri čemer naj 
upošteva tako položaj žrtve, ki zahteva hitro in učinkovito reagiranje državnih 
organov, kot tudi potrebo po ustreznem strokovnem delu s storilcem. 

22. Vlada in pristojno ministrstvo naj s spremembami zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih zagotovi večje pravice otrok v postopkih, kadar se 
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odloča o njihovih pravicah, predvsem v smislu njihovega zastopanja in v 
smislu specializacije 
vseh, ki odločajo ali sodelujejo v teh postopkih. Zakon naj tudi zagotovi, da 
bodo roki za izdajo odločitev razumni in da bo zagotovljeno učinkovito sodno 
varstvo v primeru zavlačevanja postopka ali molka pristojnega organa. 

X 
Nasilje v družini 

23. Vlada, pristojne javne institucije ter vladne in nevladne organizacije, ki se 
ukvarjajo s problematiko nasilja v družini naj vsak v okviru svojih pristojnosti 
tvorno sodelujejo med seboj pri obravnavi nasilja v družini ter v ta namen 
namenijo posebno pozornost tudi ustreznosti in zadostnosti preventivnih 
programov. 

24. Policija naj ženskam in drugim žrtvam nasilja, ko le-te prijavljajo kaznivo 
dejanje na policijskih postajah, zagotovi zasebnost in jim izroči zapisnik o 
prijavi. 

25. Pristojno ministrstvo ter Centri za socialno delo naj čimprej izoblikujejo 
enotno doktrino dela nuđenja psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v družini. 
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Poročilo 

K OBRAVNAVI INSTITUTA ALTERNATIVNO 

IZVRŠEVANJE KAZNI 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 713-04/90-1/19 
Ljubljana, 01. 10. 2003 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Odbor 
za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil naslednje 

POROČILO 
k obravnavi instituta alternativno izvrševanje kazni 

Odbor za notranjo politiko je na podlagi 32. člena poslovnika OZ kot pristojno 
delovno telo za spremljanje stanja na posameznih področjih na svoji 39. redni seji 
dne 24. 09. 2003 in njenem 1. nadaljevanju dne 25. 09. 2003, obravnaval 
izvajanje alternativne izvršitve kazni, poravnavanje, odlog kazenskega pregona, 
prestajanje kazni zapora in pogojni odpust po določbah Kazenskega zakonika, 
Zakona o kazenskem postopku in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v 
nadaljevanju: alternativno izvrševanje kazni). 

1. Na seji odbora so sodelovali državni sekretar Karel Erjavec kot predstavnik 
Ministrstva za pravosodje, direktor Dušan Valentinčič in državni podsekretar Miha 
VVohinz kot predstavnika Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Franc Mazi in 
Alenka Mežnar, vrhovna državna tožilca, Marko Šorli, podpredsednik Vrhovnega 
sodišča, dr. Dragan Petrovec iz Pravne fakultete v Ljubljani, Marjan Čander 
pedagog v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Mariboru ter člani odbora. 
Razpravljali so naslednji člani odbora: Franc Kangler, Aurelio Juri kot nadomestni 
član, Pavel Rupar, Rudolf Petan, Anton Butolen, Dušan Vučko, Maksimilijan 
Lavrinc, Leopold Kremžar, Majda Zupan in Irma Pavlinič Krebs. 
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Vsi prisotni na seji so soglasno pozdravili pobudo predsednika, da je uvrstil to 
točko na dnevni red seje odbora, ker je problematika, ki jo obravnava aktualna in 
potrebna ustrezne rešitve. 

2. Uvodno besedo je imel Marjan Čander, pedagog v ZPKZ v Mariboru, ki ima na 
tem področju že več kot 30 letno prakso in katerega vloge, podkrepljene z 
ustreznimi strokovnimi in časopisnimi članki so bile tudi povod za uvrstitev te točke 
na dnevni red odbora. V svojem, na trenutke čustvenem izvajanju je opozoril 
predvsem na naslednje: 

- na premajhno uporabo alternativnih kazenskih sankcij, ki pridejo v poštev 
samo pri t.i. bagatelnih kaznivih dejanjih, ki niso družbi nevarna oziroma 
škodljiva, 

- na domnevne nepravilnosti pri pogojnih odpustih, ker kriteriji za pogojni odpust 
niso določeni, 

- zapiranje ljudi, ki nimajo denarja, da bi plačali denarno kazen, ki jim jo je 
prisodilo sodišče oziroma za bagatelna kazniva dejanja, 

- nesmiselno zapiranje odvisnikov od prepovedanih drog zaradi kaznivih dejanj, 
ki jih storijo iz tega razloga, ampak raje razmisliti o ustanovitvi komun za 
zdravljenje odvisnikov, 

- na neizdelane organizacijske temelje za izvrševanje koristnega dela, 
- na neenotno sodno prakso za enaka kazniva dejanja, 
- prostorsko stisko v zaporih. 

3. Predstavnik ministrstva za pravosodje je povedal: 

- v pripravi je zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki bo zakonsko določil 
pogoje za pogojni odpust, čeravno to ne pomeni, da sedaj ti pogoji ne 
obstajajo, 

- alternativne kazni še niso zaživele v praksi in da bi bilo to potrebno storiti ter 
- da je v zaporih velika prostorska stiska. 

4. Predstavnika Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij sta povedala 
naslednje: 

- da pozdravljata željo članov odbora po obisku zaporov, da se bodo lahko sami 
prepričali v kakšnih razmerah živijo tako obsojenci kot tudi delavci, 

- za t.i. "vikend kazen", kot posebnega načina prestajanja kazni med obsojenci 
skoraj ni zanimanja, 

- največja prostorska stiska je v oddelkih priporov, pri obsojencih pa so najbolj 
zasedeni zaprti oddelki, 

- 63% obsojencev je v zaprtih oddelkih, 23% v polodprtih in 14% v odprtih 
odelkih, 

- 25% zapornikov je odvisnikov od prepovedanih drog in ta % še narašča, 
- alternativne kazni ne živijo v praksi, ker ni izdelana logistika, 
- kriteriji za pogojni odpust, ki bodo v kratkem povzeti v novem zakonu so, skozi 

dolgoletno prakso že izoblikovani in jih je komisija za pogojni odpust tudi vedno 
upoštevala. 
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5. Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva je povedala: 

- ko bodo postavljeni organizacijski temelji za izvrševanje koristnega dela, bodo 
lahko tudi tožilci v večjem številu izvajali odložen pregon, 

- tožilstvo kroji politiko pregona, ne pa kaznovalno politiko. Res je sicer, da lahko 
s politiko pregona posredno vpliva tudi na kaznovalno politiko, vendar morajo 
končno odgovornost za izrečene kazni prevzeti sodniki. 

6. Dr. Dragan Petrovec iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
je povedal: 

- po raziskavah inštituta je počutje obsojencev in osebja v praktično vseh 
slovenskih zaporih "na psu", 

- v razmerah v zaporih se pravzaprav odraža delo pravosodja in 
- da je v zaporih vsako leto bolj prisotna represivna klima. Da je temu tako, pove 

tudi podatek uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, saj je samo 14 % 

obsojencev v odprtem režimu. Najcenejši pa so prav odprti režimi, ker v njih 
odpadejo vsi varnostni stroški. Vendar pa je za odprt režim potrebno veliko 
angažiranje vsega osebja zato, da obsojenci zmorejo obstati v odprtem režimu 
in da sprejmejo to odgovornost nase. 

7. Predstavnik vrhovnega sodišča je povedal naslednje: 

- obravnava te problematike je koristna, ker alternativne kazni resnično ne živijo 
v praksi, 

- načrtno kaznovalno politiko bi naj diktiralo tožilstvo, ne pa sodišče, 
- vrhovno sodišče poskuša v okviru svojih pristojnosti zagotoviti neko enotno 

politiko sodišč pri izrekanju kazni za določena kazniva dejanja. 

8. Člani odbora so v svojih razpravah izpostavili naslednje teme: 

- neenotno sodno prakso za enaka kazniva dejanja, 
- potrebo, da bi bila kaznovalna politika bolj vzgojna kot kaznovalna, 
- neenakost pred zakonom, saj lovimo samo kurje tatove, kriminal belih 

ovratnikov pa ostaja neodkrit, 
- neusposobljenost tako organov pregona kot sodišč za učinkovito preganjanje 

kriminala belih ovratnikov, 
- potrebo po alternativnih kaznih po zgjedu tujine, 
- potrebo po skupnem sodelovanju vse pristojnih organov pri pripravljanju 

temeljev in pogojev za izvedbo alternativnih kazni, 
- nesmotrno rabo proračunskih sredstev v poslovanju kazenskih zavodov, 
- željo po obisku zaporov s strani članov odbora, 
- žalost nad ugotovitvijo, da alternativne kazni že osem let ne živijo zaradi 

neizdelanih organizacijskih temeljev za izvrševanje koristnega dela 
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9. Po končani razpravi je Odbor za notranjo politiko na podlagi 32. člena 
poslovnika sprejel naslednje 

sklepe: 

1. Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče Republike Slovenije naj vsak 
v okviru svojih pristojnosti zagotovita, da bodo sodišča dosledneje oziroma 
v večjem številu izvajala institut alternativno izvrševanje kazni po določbi 
četrtega odstavka 107. člena Kazenskega zakonika, kadar za to obstojijo 
zakonski pogoji. 

2. Vlada in Vrhovno sodišče Republike Slovenije naj za izvajanje prvega 
sklepa odbora za notranjo politiko vsak v okviru svojih pristojnosti: 

a) zagotovita ustrezno izobraževanje o formalnih in vsebinskih vidikih alternativne 
izvršitve kazni za sodnike iz 1. sklepa, 

b) postavita organizacijske temelje za izvrševanje koristnega dela, 

c) oblikujeta seznam in mrežo organizacij, ki bi jih lahko uporabili za delo obsojenih 
in v njih usposabljati vsaj nekatere osebe za delo z obsojenci, pri čemer naj 
navedena mreža organizacij pokriva vsa sodišča po teritorialnem načelu, 

d) opredelita organe, v korist katerih se lahko' izvajajo dela in način izvršitve 
alternativne kazni, 

e) zagotovita obstoj evidence o izrečenem ukrepu alternativna izvršitev kazni in 
spremljanje njegovega uspeha, 

f) s sodelovanjem Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije poskrbita, da 
bo sodna praksa izoblikovala pristojnosti državnega tožilstva v zvezi z 
alternativno sankcijo in nekoliko jasneje opredelila celoten postopek v zvezi z 
njenim izrekom in 

g) v skladu z revizijskim poročilom Računskega sodišča o gospodarnosti porabe 
sredstev Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij za zagotavljanje položaja 
obsojencev v letih 1998 do 2000, poskrbita za oceno, v kakšnem obsegu bi 
sprememba kaznovalne politike in politike odrejanja zapora ter več izrekov 
alternativnih sankcij vplivala na kadrovske, finančno-materialne in prostorske 
razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora. 

3. Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 
naj vsak v okviru svojih pristojnosti zagotovita, da bodo tožilstva v še 
večjem številu izvajala instituta poravnavanje in odlog kazenskega pregona 
po določbah 161. a, 443. a člena in 162. člena Zakona o kazenskem 
postopku, kadar za to obstojijo zakonski pogoji. 
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l IEL0VN0 TELO 

/ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

4. Ministrstvo za pravosodje naj v sodelovanju z Upravo za izvrševanje 
kazenskih sankcij pripravi zakonodajo in na tej podlagi sprejme 
podzakonske akte, ki bodo urejali organ, ki odloča o pogojnem odpustu, 
odločanje o pogojnem odpustu in o vseh vprašanjih, ki zadevajo življenje in 
bivanje obsojenca med prestajanjem zaporne kazni. 

5. Vsi državni organi iz vseh zgoraj navedenih sklepov naj Odbor za notranjo 
politiko najkasneje v 3 mesecih obvestijo o ukrepih, sprejetih na njihovi 
podlagi. 

6. Za spremljanje stanja v zavodih za prestajanje kazni zapora se oblikuje 
posebna skupina izmed članov in strokovnih delavcev Odbora DZ za 
notranjo politiko , ki bo še v tekočem koledarskem letu obiskala vsaj dva 
zapora v Republiki Sloveniji. 

Skupina bo oblikovana strankarsko pluralno in bo štela največ 4 člane. 

Skupina bo obiskala zapora, ki izstopata po največjem oziroma najmanjšem številu 
pritožb glede: 

obravnave zaprtih oseb (strokovno delo z zaporniki, zdravstveno varstvo, socialno deio in 
postpenalna dejavnost, varnost in zavarovanje ter delo pazniške službe) 

in 

- finančno-materialnih razmer (stroški oskrbnega dne, prostorske razmere) 

Pripravila: 

Božena Pem Lr. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Svetovalka D2' - sekretarka Predsednik 
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Predlog 

RESOLUCIJE 0 NACIONALNEM 

PROGRAMU NA PODROČJU DROG 

2003 - 2008 (ReNPPD) 

- EPA 998 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1529-0001 
Številka: 516-07/2003-1 
Ljubljana, 25.09.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 39. redni seji dne 25.9.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU NA PODROČJU DROG 2003 -2008, 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 109. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje, 
Milan Krek, dr. med., direktor Urada za droge, 

- Vesna Kerstin Petrič, dr. med., Ministrstvo za zdravje, 
Jože Hren, univ. dipl. soc., svetovalec direktorja Urada za 
droge, 

- Alenka Curk, univ.dipl.soc., ped., svetovalka direktorja 
Urada za droge. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 

PROGRAMU NA PODROČJU DROG 

2003 -2008 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem resolucije o 
nacionalnem programu 

V Sloveniji lahko razdelimo preteklo obdobje soočenja slovenske 
družbe z epidemijo uživanja prepovedanih drog v vsaj tri obdobja. 
Od leta 1990 do 1994 je prevladoval represivni model soočenja z 
drogami, ki ga je v nadaljevanju zamenjal predvsem v zdravstvene 
ukrepe usmerjen pristop. Proti koncu devetdesetih let smo uspeli 
s skupnimi močmi vzpostaviti celostni in globalni pristop k 
reševanju problematike, ki je vezana na prepovedane droge. 

Predlog strategije je dokument, ki v celoti predstavlja pomemben 
premik od sektorskega pristopa k medsektorskemu in 
uravnoteženemu pristopu, kjer se tako odgovornost kot tudi 
načrtovanje in izvedba programov porazdeli med različne akterje, 
ki so smiselno koordinirani preko Komisije za droge in preko 
ministrstva, pristojnega za koordinacijo na področju drog. 

Prvi nacionalni program za preprečevanje zlorabe drog v republiki 
Sloveniji je bil sprejet leta 1992. Program je v Sloveniji deset let 
usmerjal aktivnosti na področju drog. Vseboval temeljne ukrepe 
na področju drog in je bil za svoj čas izredno napreden. Določal je 
aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti, zdravljenja 
odvisnosti od prepovedanih drog, socialne obravnave odvisnih 
od prepovedanih drog in zmanjševanja ponudbe prepovedanih 
drog. Program je vseboval tudi elemente programa zmanjševanja 
škode, kar je bilo kasneje tudi vgrajeno v novo zakonodajo. 

Tedaj nobena od držav ki se danes pridružujejo EU ni imela 
podobnega programa. Skladno z nacionalnim programom za 
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preprečevanje zlorabe drog v republiki Sloveniji je bila 
vzpostavljena permanentna koordinacija, Odbor za preprečevanje 
zlorabe drog v RS pri Svetu za zdravje RS na nivoju države, 
sestavljen iz predstavnikov posameznih ministrstev, stroke in 
vodij programov, ki so tedaj nastajali. Koordinacija se je večkrat 
letno sestajala in proučevala razmere in predlagala usklajene ter 
ustrezne ukrepe. Vsi temeljni programi, ki delujejo danes so bili 
začasno sprejeti na tej koordinaciji. Z ustanovitvijo Urada za droge 
leta 1998 je koordinacija prenehala delovati, njene naloge sta v 
skladu z novo zakonodajo prevzela Komisija za droge Vlade RS 
in Urad za droge. 

V letu 1999 in letu 2000 so bili sprejeti še trije pomembni zakoni na 
področju preprečevanja proizvodnje in prometa prepovedanih 
drog, proizvodnje in preprodaje prekurzorjev in na področju 
preprečevanja, zdravljenja in socialne obravnave odvisnih od 
prepovedanih drog. Zakoni so sledili konvencijam Združenih 
narodov, usmeritvam EU in najsodobnejšim pristopom na področju 
obravnave uporabe prepovedanih drog v Sloveniji. Ob sprejemu 
nove zakonodaje so bili vzpostavljeni pogoji za razvoj nove 
strategije in novega programa na področju uporabe in zlorabe 
prepovedanih drog v Sloveniji. K izdelavi nove resolucije o 
nacionalnem programu smo pristopili sistematično in pri tem 
vključevali v pripravo tako strokovnjake kot tudi laično javnost, 
da bi na ta način izluščili resnične probleme in načrtovali ustrezne 
ukrepe, ki jih bomo lahko uresničili v prihodnosti. 

Slovenijo je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zajela 
epidemija uporabe prepovedanih drog, med katerimi sta bili v prvi 
fazi razvoja epidemije najbolj pogosti marihuana in heroin. Epidemija 
je vstopila v slovenski prostor tako silovito, da obstoječe službe 
pomoči ter sistem poročanja vrsto let ni uspel dovolj natančno 
ovrednotiti pojava. Veliko časa "je bilo potrebno dokazovati na 
različnih strokovnih in političnih nivojih, da problem dejansko 
obstaja in da potrebujemo ustrezne intervencije. Nevladni sektor 
in lokalna skupnost sta se relativno hitreje odzvala na sam pojav 
predvsem s samoorganiziranjem, medsebojnim povezovanjem 
in prostovoljnim delom. 

Strokovnjaki so leta 1991 ocenjevali, da je bilo v Sloveniji 70 oseb 
odvisnih od heroina. Danes ocenjujemo v skladu z ugotovitvami 
epidemiologov s tega področja, da v Sloveniji živi okoli 6000 - 10 
000 problematičnih uporabnikov heroina, kar pomeni izjemno velik 
porast števila odvisnih od drog v zadnjih desetih letih, hkrati pa je 
to značilnost vseh epidemij zlorabe drog, ki so jih že doživele 
države EU. Trenutno se lahko na večini področij primerjamo z 
zahodno Evropo, tako po številu uporabnikov drog kot po številnih 
programih, ki so nastali v zadnjih desetih letih in so dobro povezani 
s sorodnimi programi v državah EU. 

Naša država geografsko leži na t.i. balkanski poti, po kateri se 
velike količine heroina tovori v Zahodno Evropo, hkrati pa se v 
obratni smeri tovorijo predhodne sestavine za izdelavo heroina in 
v zadnjem času tudi sintetične droge, ki se preprodajajo tudi v 
Sloveniji. Vzporedna pojava prometa z drogami sta pranje denarja 
in korupcija. Kriminaliteta povezana z drogami se v državi 
povečuje. 

Na podlagi številnih potreb po intervencijah različnega tipa se je v 
preteklih letih v Sloveniji razvila pestra ponudba programov, ki 
slonijo tako na civilni pobudi, kot tudi na spoznanju države, da 
mora za svoje državljane v okviru državnih ustanov vzpostaviti 
različne programe za področje preventivnih dejavnosti, 
zdravljenja, zmanjševanja škode, socialne obravnave, 
rehabilitacije in socialne reintegracije odvisnih od prepovedanih 
drog. 
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Preventivni programi se izvajajo na različnih nivojih (državnem, 
lokalnem, mestnem in različnih sektorjih: šolskem, zdravstvenem, 
socialnem). Pomebno vlogo pri preventivnih dejavnostih ima 
Ministrstvo za šolstvo, ki tudi v novi strategiji načrtuje vrsto 
preventivnih ukrepov v šolskem prostoru. Lokalne skupnosti so 
razvile v okviru dejavnosti lokalnih akcijskih skupin številne 
preventivne programe, ki slonijo predvsem na potrebah lokane 
skupnosti in na veliki ustvarjalnosti posameznikov in velikokrat 
tudi na prostovoljnem delu številnih strokovnjakov in laikov. 

Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog je v domeni 
Ministrstva za zdravje in se je izvajalo tudi že pred letom 1990. 
Leta 1991 se je zaradi nenadnega porasta števila odvisnih od 
drog začela kazati velika potreba po novih programih, ki tedaj še 
niso bili prisotni v Sloveniji. Leta 1991 se je z ustanovitvijo centrov 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v Kopru in v Ljubljani 
začel razvijati javno zdravstveni model reševanja problematike 
drog, ki je vključeval tudi zdravljenje z metadonom, ki so ga nekateri 
zdravniki predpisovali že pred letom 1990. Leta 1994 je iz dveh 
centrov (Kopra in Ljubljane) nastala mreža centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 
Danes je v to mrežo vključenih 18 centrov, ki nudijo zdravstveno 
in drugo pomoč preko 2500 osebam odvisnim predvsem od 
heroina. V Ljubljani deluje bolnišnična enota, Center za zdravljenje 
odvisnosti, ki se ukvarja s številnimi programi, ki vključujejo tudi 
pomoč mladostnikom, zapornikom in drugim skupinam 
prebivalstva. Le ti kasneje nadaljujejo svoje zdravljenje v mreži 
centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog in v drugih oblikah zdravljenja in socialne 
obravnave kot so terapevtske skupnosti, dnevni centri. 

Vzporedno so se razvijali socialno varstvenih programi in storitve 
namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav 
povezanih z uporabo prepovedanih drog. Ti programi v okviru 
javne službe zajemajo socialno preventivo, prvo socialno pomoč, 
osebno pomoč in pomoč družini. Ministrstvo za delo družino in 
socialne zadeve redno financira izvajanje teh programov po vsej 
Sloveniji. Proračunska sredstva za to področje so se iz leta 1995 
do leta 2001 povečala za več kot 50 krat. Mreža socialnih 
programov je doživela v zadnjih desetih letih izredni razvoj. Danes 
beležimo v seznamu organizacij, ki ga objavlja Urad za droge, 34 
nevladnih organizacij, ki se izključno ukvarjajo s področjem 
socialne obravnave odvisnih od drog. Nevladne organizacije se 
povezujejo v Zvezo nevladnih organizacij za področje drog v 
Sloveniji, ki je pomemben partner pri kreiranju politike na področju 
drog v Sloveniji. Na tem področju so se odpirali dnevni centri, 
terapevtske skupnosti, komune in programi svetovanja in 
izmenjave sterilnega pribora za injiciranje drog.Velik razvoj so 
dosegli Centri za socialno delo, ki so primarno zadolženi za nuđenje 
socialne pomoči osebam v socialnih stiskah in težavah pogojenih 
tudi z uživanjem drog. Osebam odvisnim od drog, ki so v socialni 
stiski nudijo različne storitve vključno z denarno pomočjo. 

Urad za droge je z Zvezo nevladnih organizacij, kot krovno 
organizacijo nevladnih organizacij s področja drog v Sloveniji, že 
vzpostavil partnerski odnos in večino pomembnih odločitev se 
obravnava skupaj z zvezo nevladnih organizacij. Zveza ima 
svojega člana v koordinativnem telesu za droge, znotraj pristojnega 
ministrstva in v Komisiji za droge Republike Slovenije. 

Za mlade je predvsem značilno eksperimentiranje z drogami, ki 
se je najbolj povečalo pri uporabnikih marihuane in sintetičnih 
drog. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je Slovenija 
sočasno uvedla medicinske, socialne in druge programe tako 
visoko pražne kot nizko pražne, zato ima po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja zelo nizko prekuženost z virusi hepatitis in 
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HIV med uporabniki drog, kar kaže na pravočasnost izvajanja 
ustreznih ukrepov. Imamo tudi primerjalno manj smrtnih primerov 
zaradi zastrupitve z drogami kot ostale evropske dežele. 

Problematika drog je globalni pojav in Slovenija, kot del tega sveta, 
se temu pojavu preprosto ne more izogniti, lahko se pa omili 
škoda, ki je posledica epidemije. Zaradi tega so nujni celostni, 
uravnoteženi in koordinirani ukrepi na nacionalnem in lokalnem 
nivoju in v tem kontekstu je snovana nova strategija na področju 
drog. 

OSNOVNA NAČELA IN CILJI RESOLUCIJE O 
NACIONALNEM PROGRAMU NA PODROČJU DROG 

Načela resolucije o nacionalnem programu na 
področju drog 

Temeljna načela resolucije o nacionalnem programu na področju 
drog v Sloveniji izhajajo iz Ustave RS, zakonodaje, konvencij 
OZN, predpisov EU, določil Sveta Evrope in konkretnih ciljev, ki 
jih naša družba želi doseči v obdobju 2003-2008. Nacionalna 
strategija na področju drog in akcijski načrt na področju drog 
vseskozi upoštevata ta načela, ki so enakovredna in niso našteta 
po prednostnem vrstnem redu: 

Načelo ustavnosti in zakonitosti; 
Načelo varovanja človekovih pravic; 
Načelo celovitega in sočasnega reševanja problematike drog; 
Načelo globalnosti pojava drog in posledično globalnega 
sodelovanja; 
Načelo decentralizacije; 
Načelo zagotavljanja varnosti prebivalcev Republike 
Slovenije; 
Načelo prilagojenosti različnim skupinam prebivalstva; 
Načelo zagotavljanja možnosti za odgovorno sprejemanje 
odločitev o neuporabi drog, še posebej med otroki in 
mladostniki; 
Načelo uravnoteženosti pristopov. 

Cilji resolucije o nacionalnem programu 

Cilji resolucije o nacionalnem programu so časovno in vsebinsko 
razvrščeni v tri skupine. Splošni cilji opredeljujejo dejavnosti za 
celotno načrtovano obdobje, srednjeročni cilji določajo dejavnosti 
za obdobje 2004-2006. Kot prednostni pa so opredeljeni cilji, ki jih 
v Sloveniji želimo uresničiti do leta 2004 in so zapisani v posebnem 
poglavju. Določitev prednostnih nalog ne pomeni odstopa od 
celovite obravnave problematike drog, ampak je predvsem način 
osredotočenja na najpomembnejše točke oziroma področja in s 
tem zagotavljanje učinkovitejše izrabe obstoječih virov, ki so na 
voljo v omejenih količinah. 

* 
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Splošni cilji 2003 - 2008 Srednjeročni cilji 05/06 Prednostni cilji 03/04 

Zagotoviti, da bo 
problematika drog na 
državni, pokrajinski in 
lokalni ravni obravnavana 

enakovredno z drugimi 
socialnimi, zdravstvenimi 
in ekonomskimi vprašanji v 
državi, in na podlagi tega 

tudi sprejemati potrebne 
sistemske ukrepe; 

Zagotoviti delujoč 
informacijski sistem na 
področju zbiranja, urejanja, 
obdelovanja in dajanja 
podatkov s področja drog; 

Informacijski sistem; 

Uvesti usklajevanje 
različnih dejavnosti na 
lokalni in pokrajinski ravni 
ter jih usklajevati z 
dejavnostmi na državni 
ravni; 

Okrepiti in razviti celovite 
ukrepe na področju 

ponudbe, uporabe in 
zlorabe sintetičnih drog in 

vzpostaviti program 
zgodnjega opozarjanja v 
povezavi z Europolom in 
EMCDDA; 

Povečanje deleža 
uporabnikov drog, 

vključenih v programe; 

Spodbujati preventivo na 
področju drog in različne 

programe zmanjševanja 
povpraševanja po drogah; 

Spodbujati sodelovanje 
različnih akteijev in zlasti 
pospeševati razvoj ter 
ohranjati partnerski odnos 
civilne dražbe na vseh 

področjih usklajevanja in 
odločanja ter povečati 
število programov, ki jih 
izvajajo nevladne 
organizacije na podlagi 
strokovne samostojnosti; 

Podpora nevladnim 

organizacijam; 

Podpreti razvoj programov, 
ki bi pomagali ohraniti ali 
znižati število okuženih s 
HIV in hepatitisoma B in C 
ter smrtnih primerov zaradi 
prevelikih odmerkov; 

Razviti ustrezno 
izobraževanje za 

strokovnjake, ki delajo na 
področju drog. Ob tem je 
pomemben cilj podpora 
raziskovalnemu delu na 
tem področju; 

Do leta 2004 je treba 
ovrednotiti vse programe, 
za katere je predvideno 

večletno financiranje na 
področju drog; 

Zagotoviti več kakovostnih 
programov zdravljenja 

odvisnosti od drog z 
uvedbo različnih pristopov; 

Zagotoviti vrednotenje in 
stabilno financiranje 

potijenih programov in 
ukrepov na področju drog 

ter na podlagi tega celovito 

razvijati nove programe in 

dograjevati že obstoječe. 

Vzpostaviti koordinacijski 
sistem za pripravo ter 
stalno izvajanje različnih 
kvalitativnih in 
kvantitativnih raziskav; 
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Pospešiti razvoj programov 
socialne obravnave 
uporabnikov drog, vključno 

s programi zmanjševanja 
škode; 

V zavodih za prestajanje 

kazni zapora je treba 
dopolnjevati programe 
obravnave in pomoči 

zaprtim osebam, ki želijo 
prenehati uporabljati droge; 

Okrepiti dejavnosti proti 

organiziranemu kriminalu, 
prepovedanemu prometu z 

drogam, pranju denarja ter 
proti drugim oblikam 
kriminala v povezavi z 
drogami; natančneje 
zakonsko opredeliti 
možnosti alternativnega 
kaznovanja uporabnikov 
drog, zlasti za storilce 
manjših kaznivih dejanj; 

Na lokalni ravni je treba 
nadalje razvijati model 
celovitega skupnostnega 
medsektorskega 
sodelovanja - LAS; 

Še naprej nadzirati 

predhodne sestavine in na 

tem področju razviti 
sodelovanje med carino in 
policijo ter proizvajalci in 
prevozniki predhodnih 
sestavin; 

Krepitev področja 

preprečevanja dostopnosti 

drog. 

Krepiti mednarodno 
sodelovanje; 

Zagotoviti politično in 
finančno podporo. 

navedba, da so sredstva za izvajanje 
RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU V 
državnem proračunu zagotovljena, če 
PREDLOG PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATEREGA JE BIL 
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

Aktivnosti določene v resoluciji o nacionalnem programu se bodo 
izvajale v okviru že zagotovljenih proračunskih sredstev za to 
Področje, ki se zagotavljajo preko posameznega proračunskega 
uporabnika. Akcijski načrt za področje drog, ki ga bo za 
Posamezno proračunsko obdobje sprejela vlada RS pa bo 
Podrobneje določal cilje, nosilca aktivnosti, aktivnosti in potrebna 
finančna sredstva za izvajanje posamezne aktivnosti. 
Dokument je usklajen z ministrstvom za finance, ki je tudi izdalo 
soglasje za tako pripravljen dokument. 

PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
evropske unije 

Evropska skupnost se je veliko let pred nami soočila s hudo 
ePidemijo uporabe in zlorabe prepovedanih drog. Evropska 

skupnost je sistemsko to področje uokvirila s skupno strategijo in 
akcijskim programom, ki določata temeljne usmeritve. Program 
je usmerjen na področje zmanjševanja povpraševanja po drogah 
in na zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog. Ti področji sta 
medsebojno uravnoteženi in se med seboj podpirata. Državam 
pa je prepuščeno, da v okviru svojih možnosti razvijajo učinkovite 
ukrepe na tem področju. Od tod so tudi prisotne nekatere razlike 
med evropskimi državami v pristopu do reševanja te problematike. 

EU redno spremlja epidemiološko sliko na tem področju in temu 
ustrezno tudi predlaga ukrepe. V ta namen je EU ustanovila 
centralno informacijsko enoto za področje drog (EMCDDA v 
Lizboni). Naloga centra je analizirati podatke iz vseh držav, ki jim 
jih posreduje mreža REITOX in jih posredovati komisiji EU in 
vladam posameznih držav, ki potem sprejemajo lastne strategije 
in akcijske programe, ki so prilagojeni njihovim potrebam. 

Evropska skupnost je na področju preprečevanja kriminala 
povezanega z drogami razvila nove metode dela, ki povečujejo 
uspešnost pri delu. Sem sodijo nova boljša oprema, nov način 
izmenjave pomembnih podatkov, povezava organov pregona in 
medsebojno sodelovanje. Kljub temu je organiziran kriminal v EU 
v porastu. EU se proti tem pojavom upira z organiziranjem posebnih 
služb kot je Europol in izvaja posebne projekte. Velik poudarek 
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dajejo tudi kontroli preprodaje predhodnih sestavin, ki so 
neobhodno potrebne za izdelavo drog. V cilju zmanjševanja 
sekundarne kriminalitete nekatere države uvajajo tako imenovano 
dekriminalizacijo uživalcev prepovedanih drog, ki ima za cilj, da 
se ne kaznuje posest prepovedane droge za lastno uporabo. 
Najbolj znana primera sta iz Nizozemske in iz Portugalske. 

Zadnje poročilo EU poudarja, da se je zaseg heroina stabiliziral, 
zaseg kokaina se je rahlo povečal, ravno tako se je rahlo povečala 
količina zaseženih sintetičnih drog (največji zaseg beležijo na 
Švedskem, v nekaterih deželah se je celo zmanjšal), najbolj pa 
se povečuje zaseg marihuane, ki je v zadnjih letih v EU v velikem 
porastu (v nekaterih deželah pa je manjše število zasegov). 
Poročilo navaja, da se med uporabniki drog, ki iščejo različne 
pomoči zmanjšuje število odvisnih od heroina in povečuje število 
odvisnih od kanabisa in od kokaina. Običajno uporabljajo osebe 
odvisne od drog več drog hkrati. Delež oseb odvisnih od drog, ki 
se vbrizgavajo droge variira od dežele do dežele (Nizozemska 
12% in Grčija 72%). V nekaterih deželah se delež okuženih z HIV 
povečuje (Nizozemska, Luksemburg, Finska, Irska, Portugalska, 
Avstrija). Še slabša je prekuženost oseb odvisnih z hepatitisom 
C, kjer je v posameznih državah EU okuženih celo okoli 90% 
uporabnikov drog, ki obiskujejo različne programe. Smrti zaradi 
uporabe prepovedanih drog nastopijo običajno zaradi prekomerne 
uporabe več drog hkrati med katerimi se nahaja tudi metadon, 
zato je to v preteklih letih vzpodbujalo razprave o umestnosti 
metadonskega zdravljenja odvisnosti od opijatov. Število umrlih 
se je v večini dežel stabiliziralo. Letno umre zaradi predoziranja v 
Evropi 7000 - 8000 oseb. V centralno evropskih državah je 
največkrat vzrok za prestajanje zapora preprodaja kanabisa, na 
Švedskem pa je največji delež ljudi zaprt zaradi preprodaje 
amfetaminov. Po nekaterih študijah je več kot 90% zapornikov v 
evropskih zaporih vsaj enkrat v življenju uporabljalo prepovedane 
droge. V nekaterih evropskih zaporih se delež zapornikov, ki 
imajo resne težave zaradi uporabe prepovedanih drog približuje 
50%. Ocenjujejo, da se nahaja letno v evropskih zaporih okoli 
180 000 do 600 000 oseb odvisnih od drog. Zato se v zaporih 
vzpostavljajo različni terapevtski programi, ki imajo stike tudi s 
programi izven zaporov, ki omogočajo lažji prehod oseb 
odvisnikov v vsakodnevno življenje in nadaljevanje zdravljenja in 
zagotovitve osnovnih življenjskih pogojev. 

Španska strategija na področju drog1 

Leta 1999 sprejeta strategija zajema obdobje od leta 2000 - 2008 
in ima značaj globalnega in celovitega dokumenta, ki določa 
aktivnosti za vse ključne nacionalne akterje na področju drog v 
Španiji. Načelo konsenza in partnerstva sta ključni načeli iz 
strategije. Le-to je sestavila avtonomna medsektorska komisija. 
Dokument je bil nato v širši javni razpravi. Po razpravi je strategija 
bila potrjena s strani mešanega parlamentarnega komiteja ter 
Sveta ministrov. 

Glavni cilj španske strategije na področju drog je oblikovanje 
takšnega delovnega okvira, ki bo omogočal in krepil sodelovanje 
in koordiniranje med različnimi javnimi in nevladnimi organizacijami. 
Temeljni cilj je preprečevati rabo drog: "Preventiva mora temeljiti 
na vzgoji in izobraževanju na področju stališč in vrednot in mora 
ciljati najprej na otroke in mlade. Preventiva mora biti oblikovana 
široko in temeljiti na t.i. konceptu »Vzgoja za zdravje«". 

Splošna načela strategije izhajajo iz treh klasičnih stebrov: 
zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanja ponudbe 
drog in na mednarodnem sodelovanju. Preventiva ima primarno 
vlogo v strategiji in zajema tako mlade v šoli in zunaj njih, družini, 
medijih kot tudi v delovnem okolju in kaznovalnih ustanovah. Poleg 
nelegalnih drog strategija obravnava tudi legalne (tobak in 
alkohol). Pomembno mesto v dokumentu imajo programi 
zmanjševanja škode ter zdravljenja in socialne rehabilitacije, 
represivnih ukrepov in mednarodnega sodelovanja. 
Rehabilitacijo španska strategija akceptira široko, namreč kot 
vrsto ukrepov, ki morajo zajemati zunajbolnišnično pomoč (out- 
patient treatment). Na področju represivnih ukrepov v Španiji na 
podlagi strategije izvajajo t.i. konfiskacijo premoženja pridobljenega 
s kaznivimi dejanji povezanimi z drogami. S tako pridobljenimi 
sredstvi sofinancirajo številne preventivne, socialne in 
zdravstvene programe. 

Dokument identificira deset ciljev: vzpodbujanje in ohranjanje javne 
in politične diskusije; ozaveščanje in vzpodbujanje vseh družbenih 
sektorjev o problematikah na področju drog; preventiva, kot pomoč 
mladim pri njihovem socialnem in čustvenem odraščanju, pri 
razvijanju kritičnega mišljenja, avtonomije in pri krepitvi ter bistritvi 
lastnih vrednot; droge kot globalni fenomen, ki vključuje še alkohol 
in tobak; prilagoditvi obstoječo mrežo služb pomoči dejanskim 
potrebam; socialna reintegracija odvisnikov v družbo, z 
abstinenco kot možnim ciljem procesa pomoči /zdravljenja; jačanje 
in izboljšanje koordinacije med različnimi pravnimi subjekti na 
področju represije; noveliranje zakonodaje s področja drog; 
vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja; vzpodbujanje 
izobraževanja in specializacije na različnih področjih drog in s 
poudarkom na evaluacijah in raziskovanju. 

Španska strategija definira 166 konkretnih ciljev, ki se jih želi 
realizirati in hkrati tudi odgovorne nosilce dejavnosti, časovni okvir 
in pričakovani rezultat. Strategija sama se bo evaluirala konec 
leta 2003 in konec leta 2008. 

Izvajanje strategije se bo financiralo s strani pristojnih ministrstev, 
glede na njihove pristojnosti. Španski Urad za droge, ki ima nalogo 
centralne koordinacije izvajanja ter spremljanja/vrednotenja 
strategije ima letni proračun v višini 39 milijonov evrov (2001). 
Dodatnih, skorajda sedem milijonov evrov je v proračun prišlo od 
zasega premoženja obsojenim osebam. Le slaba tretjina teh 
sredstev je namenjenih represivnim dejavnostim. 

Vladni urad za droge je bil ustanovljen leta 1983 z nalogo 
institucionaliziranja in centraliziranja pSolitične in strokovne 
koordinacije na področju drog. V začetku je operativno deloval 
znotraj ministrstva za zdravja, sedaj pa je v okviru ministrstva za 
notranje zadeve. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju celovite politike na področju drog 
v Španiji imajo avtonomne pokrajine (17) in dve avtonomni mesti. 
Vse so v tesni povezavi z vladnim uradom za droge. 

Švedska 

Zaradi čedalje večje prevalence in incidence rabe drog med 
prebivalci, so na Švedskem konec leta 1998 ustanovili t.i. 
Ekspertno komisijo za pripravo nove nacionalne politike na 
področju drog. Šest ekspertov - članov komisije - je v začetku 
leta 2001 pripravilo zaključno poročilo, ki je služilo kot podlaga za 
sprejem švedskega nacionalnega akcijskega načrta (2002 - 
2005), ki je bil predstavljen v začetku leta 2002. Problematika 
drog se na švedskem obravnava z vidika socialnega dela. 

1 Povzeto s spletne strani EMCDDA: http://www.emcdda.org/multimediay 
project_reports/policy_law/strategies_report/ 
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Glavni cilj švedske politike na področju drog je t.i. družba brez 
drog.Ta cilj implicira ne-sprejemanje drog v širši družbi in da mora 
zloraba drog ostati nesprejemljivo vedenje in obrobni pojav. 

Glavna načela so: družba brez drog; zmanjševanje števila novih 
uporabnikov drog; pomoč osebam, ki droge zlorabljajo prenehati 
z njihovo razvado; zmanjševanje dostopnosti drog. 
Zasvojenost na Švedskem obravnavajo kot problem za 
posameznika, njihove družine in družbo. Naloga družbe je torej 
preprečiti, posredovati in bojevati se z rabo drog na vseh nivojih. 
Omenjeni pristop z močnim konsenzom podpirajo politiki, 
strokovnjaki in javno mnenje. 

Med naloge švedske politike na področju drog prištevajo: višjo 
politično prioriteto za problematiko drog; izboljšanje upravljanja in 
koordiniranja; izboljšanje spremljanja in vrednotenja; izoblikovanje 
lokalnih strategij; izboljšanje preventivnih programov na lokalnem 
nivoju; več in boljše zdravljenje; izboljšanje raziskovalnega dela, 
posebej na področju zdravljenja; izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja. Na področju pravosodja predvidevajo programe 
motivacije za zdravljenje med zaporniki; analizo možnosti 
zdravljenja zapornikov zunaj zaporov, v običajnih programih s 
tovrstno pomočjo; oblikovanje posebnih programov pomoči med 
lokalnimi skupnostmi in obsojenimi osebami ter razvoj metod 
preprečevanja vnosa drog v zapore. 

Vrednotenje akcijskega načrta je naloga koordinatorja za boj 
proti drogam. Vsaj enkrat letno poroča vladi o razmerah na področju 
drog in o morebitnih potrebah po popravkih. 

Akcijski načrt se financira z dodatnimi sredstvi k že obstoječim, 
v višini 36 milijonov evrov. Dobri dve tretjini tega zneska je 
namenjenih preventivi in zdravljenju, ostalo pa organom pregona. 

Koordinacija izvajanja politike je kot posebno pomembna naloga 
vodenja zaupana direktno švedski vladi z vsemi pooblastili, ki jih 
takšen položaj ima. Tehnično je sicer mesto koordinatorja znotraj 
ministrstva za socialne zadeve (tradicionalno je to ministrstvo 
odgovorno za koordinacijo na področju drog), kar pa ne pomeni 
zmanjševanja odgovornosti z nivoja vlade! Koordinator je neke 
vrste supervizor s povečanimi pooblastili. Predloge sprememb 
lahko predstavi direktno vladi. V akcijskem načrtu posebej 
poudarjajo potrebo po večji lokalni angažiranosti in izboljšanju 
koordinacije na lokalnem nivoju. 

Na nivoju vlade je oblikovano posebno delovno telo - urad - za 
koordinacijo med ministrstvi, in za pripravo predlogov ukrepov in 
predlogov izboljšav s ciljem napraviti politiko učinkovitejšo. 

Na regionalnem nivoju se oblikuje avtonomna politika. Švedska 
kot dokaj decentralizirana država na nacionalnem nivoju pripravi 
zakonodajo in glavne smernice, ki se morajo odražati tudi na 
lokalnem nivoju. Posamezna lokalna skupnost se torej sama 
odloča o prioritetnih ciljih, izvajanju, potrebnih sredstvih ter 
vrednotenju. 

Portugalska 

Leta 1999 je svet ministrov na Portugalskem sprejel novo 
nacionalno strategijo na področju drog. Dokument je globalen 
in zajema vsa temeljna področja drog: mednarodno sodelovanje, 
zakonodajo, preventivo, zdravljenje, zmanjševanje škode, 
zapore, socialno reintegracijo, regulacijo prometa z drogami, 
Pranje denarja, raziskovanje in izobraževanje, civilno družbo in 
koordinacijo med vsemi programi ter aktivnostmi. 

Nacionalna strategija sicer ne izpostavlja enega samega glavnega 
cilja, namen te strategije pa je prekiniti s tradicionalno reaktivno 
politiko do drog in jo nadomestiti z novim, globalnim pristopom, ki 
temelji na znanosti in na dejstvih in ne več na predsodkih in 
dogmah. Temelji na osmih splošnih načelih: mednarodno 
sodelovanje, preventiva, humanizem, pragmatizem, varnost, 
koordinacija in racionalizacija sredstev, decentralizacija in kjer je 
to potrebno centralizacija, sodelovanje. 

Poglavitni cilji portugalske strategije so: a) prispevati k ustrezni in 
učinkoviti mednarodni in evropski strategiji; b) informirati domačo 
javnost o drogah in o fenomenu zlorabe drog skozi perspektivo 
preventive; c) zmanjšati uporabo drog; d) zagotoviti zdravljenje in 
socialno rehabilitacijo zasvojenih; e) krepiti javno zdravstvo; f) 
onemogočati promet z drogami. 

Konkretni cilji, zapisani v strategiji so: za primarno preventivo 
povečati sredstva za 150%; zmanjšati število novih uporabnikov 
drog mlajših od 18 let; izvajati programe primarne preventive v 
vseh regijah po državi; podvojiti zmogljivosti civilno-družbenih 
gibanj oz. društev; pripraviti in posredovati strokovne materiale 
za diagnostiko ogrožajočih situacij v šolah in usposobiti 
strokovnjake s področja represije za pripravo preventivnih 
aktivnosti na področju zasvojenosti; v velikih mestih oblikovati 
mrežo zatočišč; oblikovati mrežo programov za zmanjševanje 
škode; oblikovati sprejemne centre in dnevne centre za 
zmanjševanje škode in tovrstne programe napraviti dostopne 
tudi zasvojenim zapornikom. 

Strategija tudi definira znižanje deleža okuženih z različnimi virusi 
ter smrtnih primerov zaradi drog za 50%. Samo rabo heroina bi 
želeli znižati za 1/3. Podvojiti pa želijo število zasvojencev, ki 
vstopajo v zdravljenje. Programov socialne reintegracije naj bi se 
povečalo za 100%. 

Konkretna posledica nacionalne strategije, zlasti načela 
humanizma je, da je na Portugalskem od leta 2001 posest in 
uporaba drog dekriminalizirana, posledica načela pragmatizma 
pa je oblikovanje in sprejetje pravne podlage za programe in 
ukrepe zmanjševanja škode zaradi uporabe drog. 

Akcijski načrt, ki konkretneje identificira cilje (30) v določenih 
časovnih obdobjih je portugalska vlada sprejela leta 2001. Rezultati 
izvajanja akcijskega načrta še niso znani. Predvideno je, da bodo 
leta 2004 opravili obsežno zunanjo evaluacijo strategije, akcijskega 
programa in ostalih programov, kijih izvajajo različni sektorji. Kljub 
vsemu pa vendarle že zaznavajo določene premike na področju 
drog. Po regijah so se oblikovale posebne komisije za droge, 
pripravljena je bila tudi ustrezna zakonodaja za nove programe s 
področja zmanjševanja škode. 

Koordinacija nacionalne strategije je določena znotraj ministrstva 
za zdravje, kjer je umeščen t.i. Inštitut za droge in odvisnosti od 
drog. Ta je odgovoren za izvajanje strategije. Oblikovana je bila 
tudi Med-ministrska komisija za droge, kjer sodelujejo vsa 
ministrstva s pooblastili na področju drog. 

Pomen, ki ga vlada namenja problematiki drog je najbolje viden 
skozi sredstva, ki so strani državnega proračuna namenjena 
vsem dejavnostim, tako tisti s področja zmanjševanja 
povpraševanja kot zmanjševanju ponudbe. Od leta 1999 do 2001 
so sredstva narasla z 82 milijonov evrov na 105 milijonov v letu 
2001. Do leta 2004 naj bi javna sredstva za izvajanje strategije 
dosegla višino 160 milijonov evrov. 
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DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU 

Resolucija o nacionalnem programu bo prispevala k bolj usklajenim 
in celovitejšim ukrepom in programom na področju drog. Z 
identificiranjem in definiranjem pristojnosti in nalog vseh ključnih 
akterjev se poveča odgovornost za realizacijo nalog. Uspešno 
reševanje problematike s tega področja je lahko le preko 
uravnoteženih mehanizmov in instrumentov, ki upoštevajo 
interdisciplinarni vidik problema in so ustrezno koordinirani. Tako 

oblikovan program bo zagotavljal racionalnejšo porabo 
proračunskih sredstev za to področje in vzpostavil nadzor nad 
uporabo teh sredstev in kvaliteto izvajanih programov. Hkrati bo 
omogočal sprotno spremljanje realizacije aktivnosti, ki so sprejete 
v strategiji in podrobneje opredeljene v akcijskem programu za 
področje drog. S tem programom se Slovenija uvršča med tiste 
napredne države EU, ki so vzpostavile in razvile moderne pristope 
in rešitve, ki upoštevajo temeljne človekove pravice vseh 
državljanov. 

I 
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Uvod 

Dosedanji nacionalni program Slovenije na področju drog sega v 
leto 1992. To je bil do zdaj poleg zakonodaje s področja drog, ki je 
bila sprejeta v letih 1999 in 2000, temeljni dokument za izvajanje 
različnih dejavnosti na tem področju. V tem času je prišlo do 
pomembnih sprememb na pravnem področju in razvoja na drugih 
strokovnih področjih. V preteklih letih se je povečala ponudba 
drog, postala je raznovrstnejša, hkrati s tem se je povečala tudi 
dostopnost drog, uporabljati so se začele nove droge. To je 
povzročilo povečanje rabe drog med državljani, zaradi česar so 
se zelo povečale potrebe po razvoju novih programov 
zmanjševanja ponudbe drog in povpraševanja po njih ter 
programov zmanjševanja škode zaradi uporabe drog. 

Približevanje naše države Evropski uniji in prevzemanje njenega 
pravnega reda sta na področju politike države do drog ustvarili 
številne nove možnosti za ukrepanje ter izzive za različne 
dejavnosti na področjih varovanja zdravja, socialne politike, 
šolstva, pa tudi dejavnosti policije, carine in pravosodnega sistema. 
Slovenija je uskladila zakonodajo s konvencijami OZN in drugimi 
mednarodnimi predpisi. EU je leta 2000 sprejela strategijo in akcijski 
načrt na tem področju ter s tem postavila merila vsem državam 
članicam in kandidatkam za pripravo posameznih nacionalnih 
strategij. 

Zaradi teh novosti je bila potreba po novi resoluciji o nacionalnem 
programu nujnost, zato je vlada v skladu z Zakonom o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 
uživalcev prepovedanih drog naložila Uradu za droge, da izdela 
novo resolucijo o nacionalnem programu na tem področju in ga 
predloži v sprejem Komisiji za droge in vladi republike Slovenije. 

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog je rezultat 
dosedanjega družbenega razvoja in pomeni uskladitev različnih 
sektorskih pristopov glede ciljev, prednostnih nalog, virov in 
stroškov. 

Resolucija o nacionalnem programu v Sloveniji upošteva 
mednarodnopravni okvir, konvencije OZN, določila Sveta Evrope 
in Evropske unije ter druge mednarodne dogovore in priporočila 
na različnih strokovnih področjih. 

Nacionalna politika do drog je odvisna od številnih spremenljivk, 
kot so politična in gospodarska trdnost, dostopnost različnih 
storitev, razširjenost uporabe drog in družbena zaznava tega 
pojava, narave pravnega okvira ter od zemljepisne lege 
posamezne države. O slednjem lahko rečemo, da Slovenija leži 
na pomembni tranzitni poti (vzhod-zahod, t. i. balkanska pot), ki jo 
uporabljajo proizvajalci in preprodajalci prepovedanih drog v obeh 
smereh. 

Prednost, ki jo bo država namenjala politiki do drog, je odvisna od 
"vidnosti" problematike drog v družbi, socialnih skupin, ki so najbolj 
ogrožene, in od nejasnih predstav, ki jih uporaba drog sproža v 
javnosti. Hkrati pa je odvisna tudi od zgodovinskih, kriminoloških 
in socialnih ter kulturnih dejavnikov prostora in časa, v katerem 
živimo. 

Težave, povezane z zlorabo drog, je treba razumeti tudi z vidika 
širših socialnih vprašanj, kakršna so revščina, zapostavljenost, 
brezposelnost, brezdomstvo in posledično socialna izključenost. 
Z izboljšanjem socialnega položaja posameznika in podporo 

ogroženim družinam in drugim, ki živijo v najtežjih razmerah, se 
bo krepila zaščita pred uporabo in zlorabo drog. 

Vse omenjeno torej deluje na prevladujoče družbeno dojemanje 
pojava uporabe in zlorabe drog ter na načine odpravljanja škodljivih 
posledic, ki je lahko le celostno z veliko mero medsebojnega 
sodelovanja različnih področij, strokovnjakov, civilne družbe na 
različnih ravneh od lokalne skupnosti, prihodnjih pokrajin do 
države. Zato resolucija o nacionalnem programu izrazito temelji 
na načelu uravnoteženega medsektorskega sodelovanja in 
vzpostavljanja partnerskega odnosa države s civilno družbo na 
podlagi potreb in učinkov. 

Na podlagi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog 
in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 
98/1999) ter ob upoštevanju Enotne konvencije o mamilih iz leta 
1961 (Uradni list SFRJ, št. 2/1964 - Mednarodne pogodbe), 
Konvencije o psihotropnih snoveh iz leta 1972 (Uradni list SFRJ, 
št. 40/1973), Protokola o spremembah in dopolnitvah Enotne 
konvencije o mamilih iz leta 1972 (Uradni list SFRJ, št. 3/1978 - 
Mednarodne pogodbe), Konvencije zoper nezakonit promet mamil 
in psihotropnih snovi iz leta 1988 (Uradni list SFRJ, št. 14/1990 - 
Mednarodne pogodbe), Konvencije o otrokovih pravicah (Uradni 
list SFRJ, št. 15/1990 - Mednarodne pogodbe), Deklaracije o 
smernicah za zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih 
drogah iz leta 1998, Strategije EU na področju prepovedanih drog 
(2000-2004), Akcijskega načrta EU na področju prepovedanih 
drog (2000-2004), Sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade RS za 
droge (Uradni list RS, št. 56/1998, 68/1999), Sklepa o organizaciji 
in delovnem področju Urada Vlade RS za droge (Uradni list RS, 
št. 56/1998), Kazenskega zakonika RS (Uradni list RS, št. 63/ 
1994), Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, 
št. 22/2000), Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane 
droge (Uradni list RS, št. 22/2000), Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/1999, 44/2000), 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999), 
Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
(Uradni list RS, št. 65/2000), Zakona o zdravniški službi (Uradni 
list RS, št. 98/1999), Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 
9/1996, 29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999), Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992, 56/1992, 13/1993, 42/1994, 
1/1999, 41/1999, 36/2000, 54/2000) ter Deklaracije Sveta Evrope 
iz Sintre sprejemamo resolucijo o nacionalnem programu na 
področju drog, ki jo sestavljata: 

A. Nacionalna strategija na področju drog, v kateri so načelno 
opredeljeni politika in cilji, ki jih želimo doseči v prihodnjih letih 
(2003-2008), ter področja, nosilci, mehanizmi in potrebna 
finančna sredstva za izvajanje dejavnosti. Za njihovo 
uresničitev je potrebna osnovna strokovna in politična 
podpora. Nacionalna strategija se sprejme v Državnem zboru 
RS za obdobje 2003-2008. 

B. Akcijski načrt za področje drog, v katerem so podrobneje 
opredeljeni posamezni cilji in načini uresničevanja zastavljenih 
ciljev ter konkretne naloge posameznih akterjev za 
uresničevanje akcijskega načrta in ga Vlada Republike 
Slovenije sprejme za tekoče proračunsko obdobje na podlagi 
ocene predhodnega akcijskega programa in novih potreb ter 
strokovnih pristopov in temelji na usmeritvah iz nacionalne 
strategije. 
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1. NACIONALNA STRATEGIJA 

1.1 Metoda dela pri izdelavi strategije 

Ključne sestavine strategije Republike Slovenije na področju drog 
za obdobje 2003-2008 so bile ugotovljene na podlagi analize stanja 
na institucionalni in neinstitucionalni ravni (metoda OOPP - Ob- 
jective Oriented Project Planning - ciljno načrtovanje projektov) v 
jeseni leta 2000. Analizo stanja je tedaj pripravljalo več kot 
šestdeset strokovnjakov, predstavnikov različnih ministrstev, 
posameznih programov, uporabnikov drog, univerzitetnih 
profesorjev itd., ki so vsebinsko pokrili vsa področja problematike 
drog. Rezultata podrobne analize in dodatnih posvetovanj s 
številnimi strokovnjaki sta bila problemsko in ciljno drevo, ki sta 
prilogi resolucije o nacionalnem programu. 
Načrtovanje resolucije o nacionalnem programu na področju drog 
je temeljilo prav na upoštevanju področnih nacionalnih programov: 
socialnega varstva, policije in ministrstva za zdravje. Upoštevana 
so bila tudi določila sprejetih zakonov, ki opredeljujejo ali se dotikajo 
področja drog. 

Ministrstva, ki sestavljajo Komisijo Vlade Republike Slovenije za 
droge, so v okviru Koordinacije direktorja Urada za droge temeljito 
analizirala predloge strategije in imela možnost vseskozi vlagati 
dopolnila. Urad je med pripravo programa organiziral vrsto okroglih 
miz na posameznih fakultetah in v obliki foruma za droge po 
različnih krajih Slovenije, kjer so problematiko drog s svojega 
vidika osvetljevali različni strokovnjaki in laiki. Pogosto je Urad za 
droge nastajanje resolucije o nacionalnem programu predstavljal 
v različnih občilih. Na sestankih Koordinacije direktorja Urada za 
droge so s predlogi aktivno sodelovali tudi predstavniki Zveze 
nevladnih organizacij na področju drog. 

Pomemben referenčen okvir pri izdelavi resolucije o nacionalnem 
programu je bil tudi strategija Evropske unije na področju drog 
(2000-2004), ki poudarja potrebo po nadaljnjem razvijanju celovite, 
večdisciplinarne, globalne in uravnotežene strategije na področju 
drog v Evropi. Po priporočilih Evropskega sveta naj bi v zvezi s 
tem v polni meri izkoristili strokovno znanje evropskega 
informacijskega središča za droge in odvisnosti (European Moni- 
toring Centre for drugs and Drug Addiction - EMCDDA), pa tudi 
Europola in pomoči evropskih strokovnih združenj. 

Na podlagi teh izhodišč in usmeritev je Urad za droge RS skupaj 
s Koordinacijo direktorja Urada za droge, ki jo sestavljajo 
predstavniki sedmih ministrstev, skupine Pompidou pri Svetu 
Evrope, programa Phare in Svetovne zdravstvene organizacije 
ter civilne družbe pripravil osnutek resolucije o nacionalnem 
programu RS na področju drog (2003-2008). 

1.2 Načela resolucije o nacionalnem programu na 
področju drog 

Temeljna načela resolucije o nacionalnem programu na področju 
drog v Sloveniji izhajajo iz Ustave RS, zakonodaje, konvencij 
OZN, predpisov EU, določil Sveta Evrope in konkretnih ciljev, ki 
jih naša družba želi doseči v obdobju 2003-2008. 

Nacionalna strategija na področju drog in akcijski načrt na področju 
drog vseskozi upoštevata ta načela, ki so enakovredna in niso 
našteta po prednostnem vrstnem redu: 

" Načelo varovanja človekovih pravic 
Pravica otrok in mladostnikov do zaščite pred takimi 
življenskimi okoliščinami, ki pogojujejo uporabo drog, je eno 
od temeljnih izhodišč. Pravica do dostojne in strokovne 
obravnave ter pomoči je ena temeljnih pravic vsakega človeka. 

Država je dolžna poskrbeti za ustavno zagotovljeno pravico 
do zdravstvenega varstva in socialne varnosti svojih 
državljanov in hkrati zmanjševati socialno izključenost 
posameznikov ali skupin prebivalstva. Izrekanje alternativnih 
kazni uporabnikom drog mora biti natančneje zakonsko oz. 
podzakonsko opredeljeno, prav tako tudi uvajanje alternativnih 
postopkov, ki bi nadomestili kazenskega. Vsi izvajalci različnih 
programov so dolžni varovati osebne podatke posameznika 
v skladu z ustavo, poklicno etiko in zakonom o varovanju 
osebnih podatkov. Načelo tudi zagotavlja enakopravno 
vključevanje uporabnikov drog, zdravljencev in rehabilitiranih 
nekdanjih uporabnikov drog v vsakodnevno življenje. Pomeni 
tudi spremembo odnosa okolice do različnih programov 
zdravljenja in socialne obravnave odvisnih od drog in tudi 
spremembo odnosa do samih uporabnikov drog ter za lažjo 
dostopnost različnih programov za vse, ki jih potrebujejo. 
Zagotavlja enakopravno vključevanje odvisnikov v 
izobraževalni, socialni, zdravstveni sistem in sistem 
zaposlovanja, pomeni tudi enakopravno in korektno 
obravnavo odvisnih v predkazenskem postopku, med 
sojenjem in prestajanjem kazni zapora. 

Načelo celovitega In sočasnega reševanja problematike 
drog 
Reševanje problematike drog zahteva celosten pristop, ki 
upošteva problematiko uporabe in zlorabe drog kot posledico 
sočasnega večplastnega dogajanja na individualnem in 
širšem socialnem področju ter pri katerem so vključeni različni 
akterji in različne ravni delovanja in usklajevanja. Reševanje 
problematike drog je naloga različnih sektorjev s področij 
socialnega varstva, zdravstva, šolstva, pravosodja, notranjih 
zadev, financ in obrambe ter posledično različnih delov civilne 
družbe in splošne (laične) javnosti. Tako oblikovanih ukrepov 
torej ne more usklajevati samo en nosilec, ampak je to lahko 
le naloga skupnih usklajevalnih teles: 
- na ravni Vlade RS sta to Komisija za droge in pristojno 

ministrstvo; 
- na ravni lokalnih skupnosti so to lokalne akcijske skupine. 

Načelo globalnostl pojava drog In posledično globalnega 
sodelovanja 
Pojav uporabe in zlorabe drog je v sodobni družbi globalen 
pojav, z njim se spoprijemajo praktično vse države sveta. 
Sočasno ta problematika sega v lokalne skupnosti ter ne 
nazadnje v družine in vsakdanjost vsakega posameznika. 
Iskanje rešitev za težave, ki so posledica uporabe in zlorabe 
drog in njihove velike ponudbe na nezakonitem globalnem 
trgu, poteka tudi na mednarodni ravni. Zato je treba zagotavljati 
možnosti za dejavno udeležbo predstavnikov naše države 
na mednarodni ravni in nenehno spremljati najnovejša 
dogajanja s tega področja v svetu. Sodelovanje Slovenije v 
regionalnem, evropskem in svetovnem merilu mora potekati 
na vseh ravneh od lokalnih skupnosti do različnih vladnih in 
nevladnih organizacij ter strokovnih združenj. Zato je treba 
širiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na večstranski in 
dvostranski ravni. Zagotavljati je treba izvajanje in usklajevanje 
različnih konvencij, deklaracij, resolucij, priporočil in smernic 
ter strategij številnih mednarodnih organizacij (OZN, EU, Svet 
Evrope, SZO, različne krovne organizacije). Te dejavnosti v 
državi usklajujeta Komisija za droge in pristojno ministrstvo. 

- Načelo decentralizacije 
Zagotavlja enakomerno porazdelitev različnih programov in 
vsebin po vsej Sloveniji glede na dejanske potrebe v 
posameznih pokrajinah in lokalnih skupnostih. Na pokrajinski 
ravni je treba razvijati mrežo različnih programov in usklajevati 
dejavnosti na področju drog. Lokalna skupnost usklajuje 
dejavnosti na lokalni ravni. Na državni ravni se sprejemajo 
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skupne usmeritve in dejavnosti in zagotovi spremljanje in 
vrednotenje le-teh. S tem se zagotavljajo centralizacija 
dejavnosti, ki so skupne, decentralizacija dejavnosti, ki so 
potrebne v lokalni skupnosti in pokrajini, ter samostojnost 
usklajevalnih teles na lokalni in pokrajinski ravni. 

Načelo zagotavljanja varnosti prebivalcev Republike 
Slovenije 
To načelo izhaja iz ustavno zagotovljene osebne varnosti in 
varovanja premoženja državljanov Slovenije. Pomeni tudi 
zmanjševanje sekundarne kriminalitete, povezane z uporabo 
in preprodajo drog. Načelo temelji na slovenski zakonodaji in 
konvencijah Združenih narodov ter drugih mednarodnih aktih. 
Država je dolžna zagotoviti tako politiko do drog, ki bo ščitila 
mladostnika pred škodljivimi posledicami uporabe 
prepovedanih drog. 

Načelo prilagojenosti različnim skupinam prebivalstva 
Razviti je treba prilagojene vsebine dela za različne ciljne 
skupine prebivalstva in njihove potrebe, od preventivnih 
programov, programov zmanjševanje škode do ustreznih oblik 
zdravljenja odvisnosti, socialne obravnave in rehabilitacije. 

Načelo zagotavljanja možnosti za odgovorno 
sprejemanje odločitev o neuporabi drog, še posebej med 
otroki in mladostniki 
Država je dolžna z ustreznimi ukrepi otroke zaščititi pred 
uporabo prepovedanih drog in preprečiti uporabo drog pri 
nezakoniti proizvodnji in trgovini z drogami. Podpirati jih mora 
pri odgovornem sprejemanju odločitev o neuporabi drog. 
Popolne abstinence ni realno pričakovati za vse. Država je 
prek vzgojno-izobraževalnega sistema (in drugih sistemov) 
dolžna izvajati najrazličnejše pristope, ki zajemajo 
preprečevanje uporabe drog (cilj je popolna abstinenca 
oziroma odlaganje iniciacije v kasnejšo starost), zmanjševanje 
tveganj, povezanih z uporabo drog (varnejša uporaba, če 
pride do uporabe drog), in nadzor nad ponudbo. Otroke in 
mladostnike mora seznaniti z negativnimi učinki uporabe drog 
na individualni in družbeni ravni ter jim dati znanje in razviti 
sposobnosti, s pomočjo katerih se bodo odgovorno odločali 
o neuporabi drog oz. ob uporabi drog za čim manj tvegano 
uporabo drog. Država to načelo uresničuje tako, da otrokom 
in mladostnikom, staršem in vzgojiteljem omogoča dostop do 
objektivnih informacij, znanj in veščin. Otroci in mladostniki 
morajo vedeti, kako droge vplivajo na družbo in posameznika, 
razumeti morajo tveganja povezana z uporabo drog, imeti 
morajo možnost proučevati, kako bi lahko zmanjšali 
individualne in družbene težave zaradi drog, prav tako pa 
tudi možnost pogovarjati se o teh vsebinah z odraslimi, ki jim 
zaupajo, ter z vrstniki v skladu s svojo razvojno stopnjo. 
Obenem pa morajo imeti možnost vplivanja in odločanja v 
svojem socialnem okolju. 

Načelo uravnoteženosti pristopov 
Politika do drog v Republiki Sloveniji mora upoštevati različne 
pristope in jih vse skupaj povezovati v celovit nacionalni sistem. 
Politika do drog vključuje najrazličnejše pristope k 
preprečevanju uporabe drog in zmanjševanju škode, 
povezane z uporabo drog. To načelo vključuje primarno 
preventivo, zmanjševanje tveganj in škode, povezane z 
uporabo drog, socialno obravnavo in zdravljenje ter nadzor 
nad ponudbo. Cilj države je tako naravnan v dve smeri - v 
zmanjševanje povpraševanja in zmanjševanje ponudbe drog 
med državljani. Naloga države je, da podpira uravnotežen 
razvoj vseh strokovno in znanstveno utemeljenih pristopov 
in programov ter iskanje novih rešitev pri obravnavi uporabe 
in zlorabe drog. Načeloma noben pristop na področju drog 
nima večje prednosti, temveč se smiselno povezujejo in 
vključujejo v usklajene dejavnosti na različnih ravneh. 

Resolucija o nacionalnem programu nadgrajuje in konkretizira 
usklajevanje dejavnosti na različnih ravneh. Zagotoviti je treba 
usklajenost in preglednost proračunske porabe na področju 
drog ter usklajevati izvajanje študij o stroškovni upravičenosti 
in učinkovitosti izvajanja različnih programov. 

Načelo ustavnosti In zakonitosti 
V skladu z Ustavo Republike Slovenije in zakonskimi določili 
si resolucija o nacionalnem programu prizadeva uresničevati 
veljavno zakonodajo, ki temelji na ustavnih načelih ter 
ratificiranih konvencijah in mednarodnih pogodb in jih je 
Republika Slovenija sprejela v svoj pravni red. V resoluciji o 
nacionalnem programu se bodo spremljale in proučevale 
pobude za spremembo zakonodaje na področju problematike 
prepovedanih drog. 

1.3 Cilji resolucije o nacionalnem programu 

Cilji nacionalnega programa so časovno in vsebinsko razvrščeni 
v tri skupine. Splošni cilji opredeljujejo dejavnosti za celotno 
načrtovano obdobje, srednjeročni cilji določajo dejavnosti za 
obdobje 2004-2006. Kot prednostni pa so opredeljeni cilji, ki jih v 
Sloveniji želimo uresničiti do leta 2004 in so zapisani v posebnem 
poglavju. Ob upoštevanju zgornjih načel so splošni cilji resolucije 
o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 
2003-2008 tile: 

zagotoviti, da bo problematika drog na državni, pokrajinski in 
lokalni ravni obravnavana enakovredno z drugimi socialnimi, 
zdravstvenimi in ekonomskimi vprašanji v državi, in na podlagi 
tega tudi sprejemati potrebne sistemske ukrepe; 
uvesti usklajevanje različnih dejavnosti na lokalni in pokrajinski 
ravni ter jih usklajevati z dejavnostmi na državni ravni; 

- spodbujati preventivo na področju drog in različne programe 
zmanjševanja povpraševanja po drogah in ob tem upoštevati 
preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki upoštevajo 
tudi sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanja uporabe 
alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih 
uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi 
stik z drogami ter zvišali starostno mejo prvega stika; 
podpreti razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati 
število okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih 
primerov zaradi prevelikih odmerkov; 
zagotoviti več kakovostnih programov zdravljenja odvisnosti 
od drog z uvedbo različnih pristopov. Zagotoviti je treba hkratno 
nadgradnjo in širitev programov zdravljenja v zavodih za 
prestajanje kazni, vzgojnih zavodih ter v prevzgojnem domu; 
pospešiti razvoj programov socialne obravnave uporabnikov 
drog, vključno s programi zmanjševanja škode, in s tem 
prispevati k zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov 
drog. Pri tem so enakopravno upoštevani programi dejavnosti 
socialne obravnave v zaporih, vzgojnih zavodih in 
prevzgojnem domu; 

- okrepiti dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, 
prepovedanemu prometu z drogam, pranju denarja ter proti 
drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami; natančneje 
zakonsko opredeliti možnosti alternativnega kaznovanja 
uporabnikov drog, zlasti za storilce manjših kaznivih dejanj; 
okrepiti sodelovanje policije, carine in pravosodja in njihovo 
usklajeno sodelovanje v državi in Evropski uniji. Pri 
zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog si resolucija o 
nacionalnem programu prizadeva zlasti za dosego teh ciljev: 

izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri 
odkrivanju kaznivih dejanj, 

- dvig strokovne ravni znanja organov odkrivanja in 
pregona, 
tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju 
ponudbe prepovedanih drog, 
zajezitev pretoka drog na t. i. "balkanski poti", 
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- zagotavljanje zgodnje prepozriave novih sintetičnih drog, 
zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in 
prometa z njimi, 
okrepitev sistema za preprečevanje vnosa drog v zapore 
in vojašnice, 
povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, 
celovitejše obravnavanje storilcev kaznivih dejanj v zvezi 
s prepovedanimi drogami, 
vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih 
drog, 

- zagotovitev ustreznega nadzora na mejah zaradi 
preprečevanja vnosa drog v Slovenijo, 
okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v 
zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, 

- okrepitev dejavnosti na področju pranja denarja ter proti 
drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami, 
okrepitev sodelovanja policije, carine in pravosodja in 
njihovo usklajeno sodelovanje v državi in Evropski uniji; 

- še naprej nadzirati predhodne sestavine in na tem področju 
razviti sodelovanje med carino in policijo ter proizvajalci in 
prevozniki predhodnih sestavin, da bi tako zagotovili nadzor 
nad proizvodnjo predhodnih sestavin, prometom z njimi in 
nad njihovim prevozom; 
krepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami ter dejavno sodelovati pri 
njihovem delu; 
zagotoviti politično in finančno podporo za izvajanje dejavnosti, 
opredeljenih v resoluciji o nacionalnem programu, in 
dejavnosti, opredeljenih v njem, na lokalni, pokrajinski in 
državni ravni. 

Srednjeročni cilji resolucije o nacionalnem programu na 
področju drog so: 

zagotoviti delujoč informacijski sistem na področju zbiranja, 
urejanja, obdelovanja in dajanja podatkov s področja drog; 
okrepiti in razviti celovite ukrepe na področju ponudbe, 
uporabe in zlorabe sintetičnih drog in vzpostaviti program 
zgodnjega opozarjanja v povezavi i\ Europolom in EMCDDA; 
spodbujati sodelovanje različnih akterjev in zlasti pospeševati 
razvoj ter ohranjati partnerski odnos civilne družbe na vseh 
področjih usklajevanja in odločanja ter povečati število 
programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije na podlagi 
strokovne samostojnosti; 
razviti ustrezno izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na 
področju drog. Ob tem je pomemben cilj podpora 
raziskovalnemu delu na tem področju; 
zagotoviti vrednotenje in stabilno financiranje potrjenih 
programov in ukrepov na področju drog ter na podlagi tega 
celovito razvijati nove programe in dograjevati že obstoječe. 

1.4 Vsebinska področja resoluc ije o nacionalnem 
programu 

Nacionalna strategija je uravnotežena, večdisciplinarna in celovita. 
Nacionalna strategija in akcijski načrt se bosta posebej posvečala 
tem področjem: 

1' Informacijski sistem, 
2. zmanjševanje povpraševanja po drogah s pomočjo: 

a. preventive, 
b. zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, 
c. zdravljenja In socialne obravnave, 
d. civilne družbe, 

3. preprečevanje ponudbe drog s pomočjo: 
a. kaznovalne politike, 
b. sodelovanja policije, carine in pravosodja na 

področju organiziranega kriminala v povezavi z 
drogami, 

c. dejavnosti proti pranju denarja, 
4. sintetične droge, 
5. pospeševanje mednarodnega sodelovanja, 
6. usklajevanje na različnih ravneh; 
7. raziskovalno delo, ovrednotenje in Izobraževanje. 

1.4.1 Informacijski sistem 

Informacijski sistem na področju prepovedanih drog je pomembna 
sestavina strategije, ki zagotavlja celovitost ter enotno zbiranje, 
obdelavo in dajanje informacij in podatkov. Temeljni cilj 
informacijskega sistema je zagotavljanje kakovostne 
informacijske podpore ob odločanju pri načrtovanju in izvajanju 
politik države na področju prepovedanih drog. Informacijski sistem 
mora temeljiti na uveljavljenih in poenotenih metodologijah zbiranja 
ustreznih, primerljivih in kakovostnih podatkov s področja 
prepovedanih drog. Dostop do podatkov mora biti zagotovljen 
javnosti ter različnim ustanovam in organizacijam na lokalni, 
pokrajinski, državni in mednarodni ravni. 

Za načrtovanje posameznih dejavnosti, ki so opredeljene v 
resoluciji o nacionalnem programu ter akcijskih načrtih, se z ukrepi 
te resolucije o nacionalnem programu zagotovi informacijski 
sistem za redno spremljanje in ocenjevanje obsega uporabe drog 
in njegovih posledic. Podatke, ki se zbirajo v okviru informacijskih 
sistemov različnih ministrstev, vladnih služb, javnih zavodov in 
nevladnih organizacij, je treba na ravni države zbrati, obdelati in 
analizirati s ciljem celovitega prikaza stanja na področju drog. 
Redno se spremlja tudi izvajanje resolucije o nacionalnem 
programu in akcijskih načrtov na področjih preprečevanja in 
zdravljenja odvisnosti od drog, preprečevanja škodljivih posledic 
uporabe drog, socialne obravnave uporabe drog ter zmanjševanja 
ponudbe prepovedanih drog v tekočem proračunskem obdobju 
ter vrednoti programe glede na njihovo ustreznost in učinkovitost. 

Za zbiranje in razpošiljanje informacij s področja uresničevanja 
nacionalne strategije in akcijskih načrtov, celovite ocene stanja 
na področju prepovedanih drog, zakonov in drugih pravnih aktov, 
raziskav o uporabi drog in zmanjševanja ponudbe drog, ocen 
učinkovitosti programov, strategij in politik se v ministrstvu, 
pristojnem za koordinacijo na področju drog, organizira 
dokumentacijski center. 

Posamezni resorji zagotavljajo zbiranje, obdelavo, analizo ter 
posredovanje podatkov s svojega področja. Zaradi celovitega 
spremljanja epidemiološke situacije in trendov na področju 
uporabe drog se podatki oziroma agregati podatkov različnih 
resorjev zbirajo in analizirajo v zato pristojni ustanovi, ki jo v 
skladu z zakonom imenuje minister za zdravje. Pristojna ustanova 
obdelane in analizirane podatke posreduje drugim ustanovam v 
državi, mednarodnim ustanovam ter širši javnosti. 

Na ravni Komisije za droge se za posredovanje podatkov 
mednarodnim ustanovam pooblasti glede na naravo podatkov 
ustrezne ustanove. Te so potem odgovorne za pridobivanje in 
posredovanje podatkov mednarodnim ustanovam. 
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1.4.2. Zmanjševanje povpraševanja po drogah 

Zmanjševanje povpraševanja po drogah pokriva dejavnosti na 
različnih ravneh preventive od začetnega odvračanja od uporabe 
drog pri vseh starostnih skupinah pa vse do zmanjševanja 
negativnih zdravstvenih in socialnih posledic uporabe drog, 
zdravljenja, socialne obravnave in ponovne socialne vključitve 
oseb, nekdaj odvisnih od drog, v družbo. Posebno pozornost 
velja nameniti promqpiji duševnega zdravja, skrbi za mladostnike 
in ženske - predvsem nosečnice uporabnice drog - ter preventivi 
okužbe z virusom HIV in drugimi nalezljivimi obolenji. Na ravni 
države se zagotavljata celovitost in uravnoteženost različnih 
programov in dejavnosti. 

1.4.2.1. Preventiva 

Preventivni programi so v slovenskem prostoru zelo razširjeni. 
Potekajo na lokalni in državni ravni. Največji delež preventivnih 
programov je namenjen otrokom in mladostnikom na lokalni ravni, 
in sicer v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, del pa tudi zunaj 
njih. Pomembno vlogo pri izvajanju preventivnih dejavnosti imajo 
poleg pedagogov predstavniki nevladnih organizacij in lokalne 
akcijske skupine, ki v nekaterih lokalnih skupnostih usklajujejo te 
dejavnosti. Podobno kot druge evropske države se tudi v Sloveniji 
srečujemo s težavo, da preventivni programi niso primerno 
ovrednoteni, zato njihovi realni učinki niso znani. V prihodnje je 
zato treba velik del znanja in sredstev poleg vlaganj v razvijanje 
programov usmerjati v ovrednotenje, tj. v ugotavljanje njihove 
učinkovitosti in uspešnosti. 

1.4.2.1.1. Preventiva v vzgoji in izobraževanju 

Preventivo v vzgoji in izobraževanju razumemo kot široko 
razvejano po'dročje preprečevanja uporabe drog, ki vključuje tudi 
sestavine zmanjševanja tveganj, povezanih z morebitno uporabo 
drog. Tako opredeljen pristop zajema preventivo, usmerjeno k 
abstinenci in časovnemu odlaganju prvega stika otrok in 
mladostnikov z drogami, ter tudi mlade, ki z drogo že 
eksperimentirajo oz. jo občasno uporabljajo. Slovenija se za tak 
pristop odloča na podlagi dobrih praks, ki so v svetu do zdaj že 
pokazale nekatere pozitivne učinke (npr. Nizozemska, Avstralija). 

Temeljni cilj preventive je ustvarjanje takih družbenih razmer, 
ki posamezniku dajejo možnosti za razvijanje življenjskega sloga 
brez uporabe drog. Realistično obravnavanje problematike 
uporabe drog pa zahteva vključevanje sestavin paradigme 
zmanjševanja tveganj, saj ni realno pričakovati popolne absti- 
nence za vse. Zato si preventiva prizadeva tudi za to, da bi 
posameznika, ki se odloči za uporabo drog, seznanili s tveganji, 
ki so s tem povezana tako na osebni kot na družbeni ravni. Prvi 
pogoj za odgovorno odločanje posameznika za (ne)uporabo drog 
je znanje o delovanju ter osebnih in družbenih učinkih uporabe 
drog ter vzpostavljena osebna odgovornost za lastno zdravje in 
zdravje drugih. 

Področje vzgoje in izobraževanja ima v povezavi s preventivo 
zelo pomembno vlogo. Preventivne dejavnosti v tem prostoru se 
morajo osredotočati na tvegano vedenje in zasvojenosti nasploh, 
vključno z uporabo in zlorabo alkohola, zdravil, poživil pri športu 
in tobaka. Vzgojno-izobraževalne ustanove na vseh stopnjah 
morajo otrokom in mladostnikom zagotoviti dostop do objektivnih 
informacij, znanje o tem, kako droge vplivajo na posameznika in 
družbo, dajati jim morajo možnost, da na podlagi svojega znanja 
in lastnih izkušenj proučujejo, kako bi lahko zmanjšali težave, ki 
lahko nastanejo zaradi uporabe drog, ter možnost za razpravo o 
tem z vrstniki in odraslimi, ki jim zaupajo. To otrokom in 
mladostnikom omogoča, da razvijejo sposobnosti vplivanja na 
okolje, v katerem živijo, omogoča jim spreminjati njihovo okolje in 

odgovorno sprejemati odločitve o umiku iz okolja, ki ni varno. Pri 
tem tak pristop otrokom in mladostnikom omogoča, da odgovorno 
sprejemajo odločitve o lastni (ne) uporabi drog in odgovornost za 
svoje odločitve. Po eni strani gre torej za vplivanje na znanje in 
stališča ter posledično na ved nje ciljne skupine, po drugi strani 
pa za omogočanje in zagotavljanje pogojev za zdravo življenje. 

Otrokom in mladostnikom je treba zagotoviti možnosti za optimalen 
razvoj njihovih zmožnosti ter za udeležbo v družbenem življenju 
ne le v šolskem okolju, temveč tudi na ravni lokalne skupnosti. 
Priložnosti in zaupanje starejših omogočajo učinkovito 
spoprijemanje mladih z izzivi odraščanja, razvijanje kritičnega 
duha, samostojne presoje in sprejemanje odgovornih osebnih 
odločitev. Vse dejavnosti, ki potekajo na področju preventive na 
vseh vzgojno-izobraževalnih stopnjah, morajo vključevati lasten 
prispevek otrok in mladostnikov, še posebej pa je treba razviti 
programe vrstniške podpore. 

Izobraževanje in različne preventivne dejavnosti lahko zmanjšujejo 
sprejemljivost drog med mladimi in zmanjšujejo tveganja, 
povezana z uporabo teh drog. Cilj preventive na tem področju je 
poleg doseganja abstinence, dvigniti starostno mejo ob prvi 
uporabi drog in zmanjševanje tveganj, ki lahko nastanejo ob 
posameznikovi odločitvi za uporabo drog. 

Na vseh vzgojno-izobraževalnih stopnjah je treba razviti strategijo 
preventivnih dejavnosti, ki bo v skladu z razvojnim obdobjem 
otrok in mladostnikov, in posebno skrb nameniti dajanju na znanosti 
temelječih informacij o drogah in ustvarjanju šolske klime, ki 
posameznikom nudi možnosti za zdravo bivanje. Pri tem je treba 
nameniti posebno skrb dodatnemu izobraževanju pedagoških in 
nepedagoških delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ob 
razvoju strategije preventivnih dejavnosti je treba opredeliti merila 
za izvajalce preventive v vzgoji in izobraževanju ter razviti sistem 
ovrednotenja programov. V ta namen je treba na državni ravni 
ustanoviti posebno telo, kii bo oblikovalo standarde preventivnega 
dela in ovrednotenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. To telo 
naj kot medresorsko obliko dela, pri kateri sodelujejo predstavniki 
stroke in nevladnih organizacij, oblikuje Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport. 

Povečanje uporabe sintetičnih drog med mladimi zahteva 
oblikovanje novih pristopov v preventivi. Slovenija na področju 
uporabe prepovedanih sintetičnih drog sledi pozitivnim izkušnjam 
držav EU pri obveščanju, dejavnem preventivnem delu med 
mladostniki in pri aktivnih ukrepih za zagotavljanje varnih razmer 
na plesnih prireditvah. Ob tem je treba nadgrajevati že sprejete 
ukrepe za zagotavljanje varnih zabav mladih. Za doseganje boljše 
obveščenosti mladih o sintetičnih drogah se neposredno v 
prireditvenih prostorih omogoči razdeljevanje preventivnega 
gradiva o sintetičnih drogah. 

Vzporedno z razvijanjem preventive v vzgojno-izobraževalnem 
okolju je pomembno razvi/ati povezovanje preventivnih programov 
na različnih ravneh in okopih (npr. mladinski klubi, različna športna 
in druga društva, lokalna skupnost...), pri čemer ima državna 
raven zlasti strateško vlogo, lokalna pa operativno. Brez večje 
vloge različnih programov in posameznikov na lokalni ravni, na 
kateri nastajajo težave, hkrati pa obstajajo tudi potrebe in možnosti 
za reševanje, si na področju preventive ne moremo obetati 
učinkovitih rezultatov. Lokalne akcijske skupine kot skupnostne 
oblike dela morajo imeti pomembnejšo vlogo pri načrtovanju in 
izvajanju različnih programov pri preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog. Del nalog države in lokalne skupnosti je treba 
prenesti na pokrajinsko raven in tako razširiti mrežo kakovostnih 
dejavnosti na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog. 
Na državni ravni pa je treba na ministrstvu, pristojnem za 
koordinacijo na področju drog, oblikovati telo, ki bo usklajevalo 
delo lokalnih akcijskih sikupin in oblikovalo smernice ter izhodišča 

poročevalec, št. 79 112 6. oktober2003 



za oblikovanje, izvajanje in ovrednotenje preventivnih programov 
\) lokalnem okolju. Ker je preventiva v vzgojno izobraževalnem 
prostoru tesno povezana s preventivo v lokalni skupnosti, bi bilo 
smiselno, da se obe telesi povezujeta in sodelujeta ter da se v 
njuno delo vključujejo tudi drugi resorji. 

Za kakovostno in celovito izvajanje preventivnih dejavnosti je 
treba vključevati prebivalstvo različnih starostnih skupin in pri 
tem upoštevati najsodobnejša znanstvena spoznanja. Pri tem je 
treba uporabiti tudi vse oblike izobraževanja in poti širjenja 
informacij. Posebno vlogo imajo nova informacijska tehnologija, 
kot npr. medmrežje, ter drugi viri informacij o drogah (množična 
občila, posebne telefonske zveze...), ki omogočajo hitro izmenjavo 
stališč in informacij. 

Okolja, ki bodo imela prednost pri izvajanje preventivnih dejavnosti, 
in okvirna izhodišča za preventivo v njih: 

Šolsko okolje 

Preventivne dejavnosti morajo potekati celostno in povezano 
tako na področju dovoljenih kot nedovoljenih drog. 
Preventivne dejavnosti morajo zajeti pedagoške in 
nepedagoške delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
učence in dijake ter njihove starše kot celoto. 
Preventiva uporabe drog je sestavni del veljavnega učnega 
programa. V skladu s samostojnostjo šol pa imajo vzgojno- 
izobraževalne ustanove tudi možnost razvijati posebne 
preventivne programe oz. projekte, v katerih poleg učiteljev 
lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci, ki pa morajo biti za 
svoje delo strokovno usposobljeni (in morajo imeti potrjen 
program). Programi, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, morajo biti evalvirani. 
Učni program in preventivni programi oz. projekti morajo biti 
prilagojeni starosti otrok in mladostnikov ter se morajo 
časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh izobraževalnih 
stopnjah, temeljiti morajo na sodobnem znanju in spoznanjih 
o drogah. Informacije in znanje, ki ga pridobivajo učenci in 
dijaki, morajo biti kakovostni ter predstavljeni objektivno, 
kritično in pluralistično. 
Vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo preventivno tako, 
da spodbujajo vključevanje posameznikov v skupnost, 
razvijanje kritičnega duha, samostojne presoje in sprejemanje 
odgovornih osebnih odločitev. Zato morajo otrokom in 
mladostnikom zagotoviti osnovno znanje o drogah in njihovih 
učinkih na posameznika in družbo iz vidika različnih ved 
(antropologija, etnologija, psihologija, pedagogika, sociologija, 
filozofija, medicina itd.). Omogočiti jim morajo razvoj osebnih 
in socialnih sposobnosti in veščin, da delujejo tako, da čim 
bolj zmanjšajo osebno in družbeno škodo, povezano z 
uporabo drog, in tako, da analizirajo javno politiko do drog, saj 
morajo mladi državljani znati spremljati javno razpravo o 
drogah in sodelovati v njej. 
Pozornost je potrebno nameniti tudi aktivnostim pri 
preprečevanju uporabe drog med študentsko populacijo in v 
tem kontekstu krepiti sodelovanje s študentskimi 
organizacijami univerz. 

1 -4.2.1.2. Preventiva v družinskem okolju 

Treba je razviti preventivne programe zgodnje intervencije 
za otroke in starše ter družine, v katerih je ugotovljena 
problematična uporaba drog. Pri razvoju teh intervencij pa je 
treba predvsem upoštevati pravico otroka do zdravega 
odraščanja, pa tudi pravico posameznika do zasebnosti ter 
nevarnost stigmatizacije otroka in njegove družine. 

Starše je treba seznaniti s sodobnimi spoznanji različnih ved 
(psihologija, pedagogika, sociologija, antropologija...), ki 
ugotavljajo, da je šibka socializacijska praksa, ki ne postavlja 
meja dovoljenega in nedovoljenega vedenja v skladu s 
starostjo otrok, vključno s pomanjkljivo promocijo pozitivnega 
moralnega razvoja, eden ključnih dejavnikov možne poznejše 
uporabe drog pri njihovih otrocih. Zanemarjanje učenja, 
socialnih in akademskih veščin ali nezagotavljanje možnosti, 
da bi otrok vse to razvil, ter izostanek prenosa prosocialnih 
vrednot in prenosa neodobravanja uporabe alkohola ali drugih 
drog na otroke so po ugotovitvah različnih strok dejavniki; ki 
spodbujajo uporabo drog pri mladostnikih. 
Razviti je treba programe preventivnega dela za starše 
učencev in dijakov, s pomočjo katerih se bodo starši seznanili 
s problematiko uporabe drog med mladimi, sodobnim znanjem 
o tej problematiki, predvsem pa z varovalnimi dejavniki 
Razviti je treba informacijsko-svetovalno mrežo za starše, ki 
se srečujejo s problematiko uporabe drog pri svojih otrocih in 
potrebujejo pomoč. 

1.4.2.1.3. Preventiva na delovnem mestu 

Treba je razviti preventivne programe za preprečevanje 
uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog na delovnem mestu. 
Vzpostaviti je treba soodgovornost delodajalcev in sindikatov 
za razvoj in uporabo teh programov. 

- Če pride do problematične uporabe drog, ki vpliva na delovanje 
posameznika na delovnem mestu, je treba oblikovati 
informacijske aktivnosti, zdravstvene preglede ter omogočiti 
zdravljenje in socialno obravnavo teh posameznikov. 

1.4.2.1.4. Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi 

- V lokalni skupnosti je treba ustvarjati take življenjske razmere, 
ki bodo prebivalce usmerjale in jim omogočale razvijati 
življenjske sloge brez uporabe drog, oz. če se te že 
uporabljajo, da bo njihova uporaba čim manj tvegana. Med 
drugim je treba zagotavljati možnosti za raznoliko preživljanje 
prostega časa otrok, mladostnikov in odraslih. 
Preventivne programe v lokalni skupnosti morajo podpreti 
lokalni politiki, vzgojno-izobraževalne ustanove (od vrtca do 
ljudskih univerz) in druge ustanove ter nevladne organizacije. 
Država in lokalna skupnost morata podpirati razvijanje 
vrstniškega izobraževanja na področju drog ter različnih 
preventivnih dejavnosti mladinskih centrov, športnih društev, 
verskih in drugih organizacij civilne družbe, PUM-ov (projektno 
učenje za mlajše odrasle) itd. na lokalni ravni. 
Preventivne dejavnosti v lokalni skupnosti usklajujejo lokalne 
akcijske skupine, delovanje teh pa na državni ravni usklajuje 
pristojno ministrstvo. Le-to v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi 
skupinami in različnimi strokami pripravi enotna izhodišča za 
oblikovanje in ovrednotenje preventivnih programov v lokalni 
skupnosti. 
Prostovoljno delo v preventivnih programih nevladnih 
organizacij, društev in združenj je eden temeljev za izvajanje 
teh programov, zato morata lokalna skupnost in država 
podpirati to obliko delovanja posameznikov. 
Izobraževanje splošnih strokovnjakov, ki so v nenehnem stiku 
z uporabniki drog o načelih zmanjševanja škode (svetovalne 
službe, socialni delavci na CSD in zdravstveni delavci v ZD 
ter uniformirana policija). 
K nadaljnjim pripravam in vrednotenju različnih sistemskih 
preventivnih ukrepov je potrebno še naprej vzpodbujati 
sodelovanje najrazličnejših akterjev, vključno z obema 
reprezentativnima združenjema občin. 
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1.4.2.2 Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi 
uporabe drog 

S programi zmanjševanja škode želimo preprečiti nastanek 
socialne škode zaradi uporabe drog ali jo zmanjšati ter preprečiti 
prenos nalezljivih bolezni in s tem tudi nadaljnje slabšanje 
zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. 
Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne 
zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč 
(zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) tudi potrebujejo. 
Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči 
abstinenco, ampak zagotavljati manj tvegano uporabo drog, 
zmanjšati možnost okužbe z različnimi virusi (H IV, hepatitisi) in s 
tem zagotavljati socialno vključenost uporabnikov drog ter njihovo 
sodelovanje. V Sloveniji imamo na tem področju več kot 10-letne 
izkušnje. 
V programih zmanjševanja škode lahko delajo tudi nestrokovnjaki 
in nekdanji uporabniki ali drog ter tisti, ki jih še uporabljajo. S 
pomočjo programov zmanjševanja škode, imenovanih tudi 
nizkopražni programi, se ižvajajo različne dejavnosti od 
obveščanja in izobraževanja uporabnikov drog o nevarnostih pri 
uporabi drog, varnejših načinih uporabe drog, svetovanja, 
vrstniške pomoči do programov izmenjave igel, terenskega dela, 
varnih sob, metadonskega vzdrževalnega programa in dnevnih 
centrov. V Sloveniji že poteka kar nekaj programov zmanjševanja 
škode, vendar po mnenju stroke še vedno premalo. To se kaže 
zlasti v srednjevelikih in manjših slovenskih mestih, kjer je oblika 
pomoči zelo omejena in marsikateri uporabnik drog iz teh okolij 
praviloma pride v mesto, kjer programi zmanjševanja škode 
(zamenjava igel, dnevni centri - drop in) obstajajo. Razvijati je 
treba mrežo nizkopražnih programov, ki bo pokrivala celo 
Slovenijo. V večjih mestih obstaja potreba po programih za 
brezdomne uporabnike drog, zlasti po nočnih zavetiščih. Preveriti 
je treba možnosti za razvoj novih pristopov in programov ter 
uskladiti njihov nastanek in razvoj z zakonodajo. To področje je 
bilo tudi podrobneje znanstveno raziskano, pridobljeni podatki pa 
so pomemben vir za podporo tovrstnih programov v Sloveniji. 

Zagotoviti je treba zlasti te ukrepe: 
vzpostavitev mreže programov zmanjševanja škode v 
Sloveniji; 
lažji dostop do programov zmanjševanja škode in do 
različnega informativnega gradiva; 
več programov in kakovostnejše terensko delo z odvisnimi 
od drog; 
program izmenjave igel v lekarnah, v okoljih, kjer ni tovrstnih 
programov, pa z iglomati; 
spodbujanje razvoja varnih sob, nočnih in dnevnih zavetišč 
za uporabnike drog z ulice; 
cepljenje odvisnih od drog; 
uvedba javnih del za uporabnike drog; 
izobraževanje oseb, odvisnih od drog, o nevarnostih uporabe 
drog in varnejših načinih uporabe drog; poudarek bo na 
preprečevanju prevelikih odmerkov psihoaktivnih snovi in prvi 
pomoči. 

Uporabniki drog kot soustvarjalci programov in hkrati 
soodgovorni za svoje težave 

Uporabnike drog je treba pri tem posebej omeniti kot soustvarjalce 
in tudi kot nosilce posameznih dejavnosti. Opolnomočenje 
uporabnikov drog pomeni njihovo prepoznavanje kot subjektov v 
različnih sistemskih okvirih. Demokratičen pristop pomeni 
zamenjati vsiljeno vlogo kriminaliziranih in medikaliziranih objektov, 
to je uporabnikov drog, s porazdelitvijo moči odločanja in 
odgovornosti med vse akterje. V ta namen je treba pospeševati 
nastajanje samopomočnih skupin uporabnikov drog, vključno s 
programi za anonimne osebe, odvisne od drog. 

Podpreti je treba organizacije uporabnikov drog. Večjo pozornost 
je treba namenjati programom, namenjenim ženski populaciji, 
odvisni od drog. V ta namen se bodo v programih zdravljenja in 
socialne obravnave izvajali posebno prilagojeni programi 
terenskega dela in programi obveščanja o različnih tveganjih, 
vključno s prostitucijo, in nevarnostih za otroka med nosečnostjo 
matere, odvisne od drog. 

1.4.2.3 Zdravstvena in socialna obravnava 
uporabnikov drog 

Obravnava uporabnikov drog mora biti celovita, nenehna ter 
dostopna. V tem smislu mora biti zagotovljeno sodelovanje med 
izvajalci različnih programov zdravljenja, psihosocialne 
obravnave in rehabilitacije. Vključevati mora vse skupine 
uporabnikov prepovedanih drog. V vseh programih, razen tistih, 
ki so posebej usmerjeni v določeno skupino prebivalstva, mora 
biti zagotovljena prilagojenost programa obema spoloma in 
različnim starostnim skupinam. 

Programi obravnave uporabnikov drog se sprejemajo na podlagi 
ocene učinkovitosti, varnosti in strokovne ter znanstvene 
utemeljenosti. Potrdijo jih ustrezna najvišja strokovna telesa. Za 
programe zdravljenja in rehabilitacije država zagotavlja sredstva 
iz različnih virov glede na ustrezno zakonodajo, ob tem pa se na 
najvišji ravni (Komisija Vlade RS za droge) zagotavlja neprekinjena 
obravnava uporabnika ne glede na vire financiranja, in sicer: 

1. Obravnava v okviru zdravstva 
2. Obravnava v okviru socialnega varstva 
3. Obravnava v okviru nevladnih organizacij 

1.4.2.3.1 Obravnava uporabnika drog v okviru 
zdravstvenega varstva 

Zdravstvena obravnava uporabnika drog obsega diagnostične 
postopke, terapijo ter preprečevanje škodljivih posledic uporabe 
drog, kamor sodi preprečevanje zdravstvenih zapletov pri samem 
uporabniku, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v populaciji 
in kriminala. 

Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog poteka v 
zdravstvenih ustanovah v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost. Zdravstvena obravnava uporabnika drog poteka v 
javnih zdravstvenih zavodih ter pri zasebnih izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti, ambulantno in bolnišnično. Zdravstveni delavci in 
sodelavci zagotavljajo zdravstveno dejavnost, kadar jo potrdi 
ustrezno strokovno telo, skladno z zdravstveno zakonodajo tudi 
v javnih in nevladnih ustanovah zunaj zdravstva, ki izvajajo 
potrjene programe obravnave uporabnikov drog. 

Doktrino obravnave uporabnikov prepovedanih drog v zdravstvu 
predlagajo stroke, ki obravnavajo uporabnike prepovedanih drog. 
Potrdijo pa jo najvišja ustrezna strokovna telesa, ki na podlagi 
tujih in domačih izkušenj ter na podlagi znanstvenih spoznanj in 
učinkovitosti ovrednotijo ustreznost obstoječih in novih programov. 

Prek ustreznih strokovnih teles se zagotovi usklajevanje 
sodelovanja vseh strok, ki obravnavajo uporabnike prepovedanih 
drog v zdravstvu. Hkrati se zagotavlja usklajenost zdravstvenih 
programov s socialno obravnavo uporabnikov pred vstopom v 
zdravstvene programe, med obravnavo in po končani obravnavi 
v zdravstvu. Enako velja za zdravljenje odvisnosti v zaporih, ki 
mora biti usklajeno z drugimi programi zdravljenja odvisnosti od 
prepovedanih drog, v katere je bil uporabnik vključen pred 
prestajanjem kazni. Po prestajanju kazni se uporabniku omogoči 
ustrezno nadaljevanje zdravljenja. 
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Strokovni, upravni in finančni nadzor nad izvajalci se izvaja skladno 
z zdravstveno zakonodajo. Nadzor nad strokovnim delom 
zdravstvenih delavcev izvajajo za to pristojne zbornice. 

Zdravstvena obravnava uporabnikov drog se umesti kot reden 
program zdravstvenega varstva, ki se financira iz sredstev ZZZS. 
Ob pojavu novih drog ali novih oblik uporabe drog, ki ogrožajo 
življenje uporabnika oziroma pomenijo nevarnost za širjenje 
nalezljivih bolezni med prebivalstvom, se za hitro uvajanje novih 
programov obravnave uporabnikov drog, obveščanje in 
usposabljanje zdravstvenih delavcev ter obveščanje javnosti 
zagotavljajo sredstva iz proračuna Ministrstva za zdravje. Na 
predlog ustreznih strokovnih teles se lahko iz proračunskih 
sredstev začasno sofinancira tudi uvajanje novih oblik zdravljenja 
odvisnosti, pri čemer imajo prednost programi in metode, ki so 
usmerjeni v abstinenco od drog. 

Na primarni ravni zdravstvenega varstva obravnavajo uporabnike 
nedovoljenih drog glede odvisnosti in drugih zdravstvenih težav, 
povezanih z uporabo drog, v za to specializiranih centrih za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog ter v 
ambulantah splošne in družinske medicine ter šolske medicine. 

Na sekundarni ravni zdravstvenega varstva obravnavajo 
uporabnike prepovedanih drog specializirane enote, ki zagotavljajo 
posebne zdravstvene storitve, kot so bolnišnična detoksikacija, 
obravnava kriznih stanj, obravnava odvisnosti pri bolnikih s 
pridruženo duševno motnjo, specialistična ambulantna dejavnost, 
obravnava v dnevni bolnišnici ter podaljšana bolnišnična 
obravnava z rehabilitacijo. 

V vseh programih zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog v 
zdravstvu je treba ob zdravstveni zagotoviti tudi psihoterapevtsko 
ter psihosocialno obravnavo, ki jo izvaja za obravnavo 
uporabnikov drog usposobljeni strokovnjaki. Za vsak program 
mora biti zagotovljena ustrezna povezava s službami socialnega 
varstva. 

Za uporabnike prepovedanih drog, ki jih med zdravstveno 
obravnavo izbrani zdravnik skladno s sprejeto doktrino napoti v 
potrjene programe socialne rehabilitacije, se na podlagi ugotovitev 
komisije pri ZZZS lahko zagotovi bolniška odsotnost z dela za 
čas obravnave v programu. S tem se zagotovijo enake pravice 
uporabnikom drog do bolniškega dopusta. 

Skupine, ki se v zdravstvu posebej obravnavajo, so uporabniki s 
pridruženo duševno motnjo, nosečnice, matere z otroki, okuženi 
z virusom HIV in virusom hepatitisa B in C, brezdomci, otroci in 
mladostniki ter uporabniki drog s kroničnimi obolenji. Tistim 
uporabnikom prepovedanih drog, ki so hkrati odvisni od alkohola 
in/ali zdravil ter hlapljivih snovi, se v zdravstvu zagotovi usklajena 
obravnava in sodelovanje strokovnjakov za vsa področja. 

Prednostni programi obravnave uporabnikov prepovedanih drog 
v zdravstvu so tisti, ki vodijo v abstinenco od drog, ter tisti, ki 
Preprečujejo škodljive posledice uporabe, drog, širjenje nalezljivih 
bolezni in kriminala. 

Primarna preventiva na področju preprečevanja poseganja po 
drogah pri mladih se v zdravstvu zagotavlja predvsem v obliki 
Primarnih preventivnih programov, usmerjenih v zdrav življenjski 
s|og, vzpostavljanje odgovornosti do lastnega zdravja ter v 
Promocijo duševnega zdravja. Zdravstvo se enakovredno z 
đrugimi področji vključuje tudi v preventivne programe, ki so 
usmerjeni prav v preprečevanje uporabe prepovedanih drog in 
mlade vzpodbujajo, da se uprejo kulturi uporabe drog (odgovorno 
odločanje posameznika za neuporabo drog). 

Ker po tej resoluciji o nacionalnem programu med preventivne 
aktivnosti štejemo tudi aktivnosti za zmanjševanje tveganj, 
povezanih z morebitno uporabo drog pri mladih, ki z drogo 
eksperimentirajo oziroma jo uporabljajo občasno, se v zdravstvu 
zagotavljajo programi za zmanjševanje tovrstnih tveganj v obliki 
zgodnjega odkrivanja in obravnave v pedopsihiatričnih 
ambulantah, šolskih dispanzerjih in ambulantah družinske medi- 
cine ter v obliki zdravstvenovzgojnih programov in informacij za 
preprečevanje tveganj, povezanih s tako uporabo drog med 
mladimi. 

Ob uvajanju novih programov in za presojo ustreznosti obstoječih 
programov obravnave uporabnikov prepovedanih drog v 
zdravstvu se zagotovita sprotno spremljanje in vrednotenje 
programov. 

Na terciarni ravni zdravstvenega varstva in v procesu 
univerzitetnega izobraževanja se spodbuja znanstvenorazi- 
skovalna dejavnost na področju bolezni odvisnosti od drog in 
uporabe drog tako na kliničnem kot na javnozdravstvenem 
področju. 

1.4.2.3.2 Programi reševanja socialne problematike 

Strokovne dejavnosti, namenjene reševanju socialne 
problematike, povezane z uporabo prepovedanih drog, se izvajajo 
v okviru javnih služb (socialnovarstvene storitve - predvsem 
centri za socialno delo in koncesionarji), ponudbe izvajalcev z 
dovoljenjem za delo za opravljanje socialnovarstvenih storitev 
ter v okviru dodatnih in dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo 
predvsem nevladne organizacije. V okviru javne službe se bodo 
izvajale zlasti socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna 
pomoč in pomoč družini. Zunaj njenega okvira pa se izvajajo 
programi, namenjeni posamezniku, družinam in skupinam 
prebivalcev pri premagovanju socialnih stisk in težav, povezanih 
z uporabo drog. Sem se štejejo tudi organizirane oblike 
medsebojne pomoči uporabnikom prepovedanih drog, njihovim 
bližnjim in drugim zainteresiranim osebam. 

Pri tem je treba pospeševati nastajanje raznovrstnih programov. 
Strokovno delo izvajalcev na tem področju je lahko uspešno samo 
ob medsebojnem dopolnjevanju dejavnosti izvajalcev na različnih 
ravneh. Te ravni so vsaj tri: 

vzpostavitev stika z uporabnikom drog, 
razmislek o socialnem položaju, omogočanje uvida in 
razmisleka o nadaljnjem življenju ter spoznavanje možnosti 
za socialno rehabilitacijo, 
rehabilitacija v najožjem pomenu - socialna vključitev v 
konkretno življenjsko okolje. 

Strokovno delo se zato opravlja skozi različne oblike dela: 
terensko delo, ki deluje po načelu zmanjševanja škode, 
omogoča vzpostavitev stika z uporabniki (temeljna 
predpostavka za delo z njimi!). Izhodišče za tovrstno delo je 
nizkopražni pristop, organizacijske oblike dela pa so poleg 
"dela na terenu" še "dnevni centri - drop-in", različne bivalne 
oblike zavetišč, spodbujanje oblik medsebojne pomoči 
uporabnikov in podobno; 
storitve prve socialne pomoči in druge socialnovarstvene 
storitve, ki jih opravljajo javne službe (CSD) in drugi izvajalci. 
Strokovno delo je usmerjeno v prepoznavanje osebne in 
socialne stiske ter iskanje uresničljivih oblik pomoči, ki bodo 
omogočile posamezniku večjo stopnjo socialne vključenosti 
in s tem spodbujale odločitev za spremembo v uporabi drog; 
različne oblike visokopražnih programov, katerih delo je 
deklarativno usmerjeno v doseganje abstinence - sprejemni 
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in dnevni centri, terapevtske skupnosti in komune. V delo teh 
programov se vključujejo posamezniki, ki želijo prenehati 
uporabljati droge; 
"centre za reintegracijo" kot strokovno obliko dela s stabilnimi 
abstinenti in njihovimi bližnjimi, ki omogoča konkretno socialno 
vključitev. Koncu terapevtske obravnave oziroma zdravljenja 
sledi eden najpomembnejših sestavnih delov, to je socialna 
reintegracija ali ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov 
drog v družbo. Ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov 
v družbo pomeni njihovo vključevanje na vseh ravneh in 
področjih, zlasti pa razvijanje socialnih veščin ter spodbujanje 
izobraževanja in zaposlovanja. Pomeni tudi čim večjo stopnjo 
socialne udeležbe nekdanjih uporabnikov drog in tistih, ki jih 
še uporabljajo. Zaradi sorazmerno novega pojava uporabe 
nelegalnih drog v naši državi se o tem bolj pospešeno 
pripravljajo različne vsebine šele v zadnjem času in lahko 
pričakujemo širši razmah različnih pobud v naslednjih letih. 
Ponovno vključevanje v družbo pomeni tudi zmanjševanje ali 
odpravo socialnih vzrokov, ki so privedli do uporabe drog, 
zlasti socialne izključenosti. V vmesnem času po vrnitvi iz 
rezidenčnih oblik obravnave in popolno samostojnostjo je treba 
vzpostaviti "stanovanjske skupine za reintegracijo", kjer je 
še vedno na razpolago ustrezna strokovna pomoč. Ponovno 
vključevanje v družbo je pomembno tudi za osebe po prestani 
kazni zapora ali po prenehanju bivanja v vzgojnih zavodih ali 
prevzgojnih domovih. V Sloveniji deluje 62 centrov za socialno 
delo. S tem je dana možnost za strokovno delovanje na 
področju socialne rehabilitacije uporabnikov drog in njihovega 
ponovnega vključevanja v družbo. Strokovni delavci centrov 
morajo biti ob ustreznem dodatnem izobraževanju ključni 
akterji pri ponovnem celostnem vključevanju nekdanjih 
uporabnikov drog v skupnost; 
programe medsebojne pomoči uporabnikov prepovedanih 
drog, njihovih bližnjih in drugih zainteresiranih; 
posebno pozornost je treba posvetiti nadaljnjemu oblikovanju 
dejavnosti preprečevanja socialne izključenosti tistih skupin 
uporabnikov drog, ki so vključeni tudi v dejavnosti na drugih 
področjih - npr. v vzdrževalne metadonske programe, 
uporabniki drog v zaporih. Te oblike dejavnosti predpostavljajo 
visoko stopnjo sodelovanja strokovnjakov različnih strok, 
različnih izvajalcev v različnih sistemih. 

Svet za droge bo po sprejetju resolucije o nacionalnem programu 
začel postopke potrditve programov reševanja socialne 
problematike, povezane z uporabo prepovedanih drog.Ti programi 
bodo imeli zagotovljeno 80-odstotno sofinanciranje dejavnosti, v 
obsegu, ki ga določa ta resolucija o nacionalnem programu. 

Pomembno vlogo pri socialni obravnavi uporabnikov drog imajo 
vladne in nevladne organizacije. Njihovo usklajeno delovanje je 
pogoj za uspešno in učinkovito delo. Vlogo usklajevalca 
prevzamejo lokalne akcijske skupine, ki združujejo vse ključne 
nosilce različnih programov in dejavnosti z različnih področij 
(zdravstvo, šolstvo, sociala, policija, urad za delo, nevladne 
organizacije, cerkev itd.). 

Ponovno vključevanje v družbo zajema.tudi skupino uporabnikov 
drog, ki ne more ali ne želi prenehati uporabljati droge. Za te 
posameznike, ki so poleg socialne izključenosti (brezdomstvo, 
brezposelnost) izredno ogroženi tudi zaradi različnih bolezni, je 
treba zagotoviti primerne prostore oz. zatočišča (razdeljevalnice 
hrane, nočna zavetišča, možnosti vzdrževanja osebne higiene 
itd.). Zaradi večplastnosti težav, ki jih droge lahko povzročijo 
posamezniku, njegovi družini in širši skupnosti, so nujni različni in 
celoviti programi pomoči. Zaradi tega lahko tukaj govorimo o 
pozitivni diskriminaciji uporabnikov drog pod enakimi pogoji za 
vse državljane. Socialnovarstveni, zdravstveni, izobraževalni in 

represivni organi naj delujejo v tesni povezanosti, da bi zagotovili 
ustrezne zaposlitve in bivališča za uporabnike drog, tudi za 
nekdanje zapornike, storilce kaznivih dejanj na področju drog. 

1.4.2.3.3 Civilna družba 

Nevladni sektor na tem področju se je razvil v devetdesetih letih 
na novo s temeljnimi specifičnimi programi in kot dopolnilo javnemu 
sektorju, sestavljajo pa ga samostojni posamezniki ter različne 
oblike njihovega povezovanja in organiziranja. Nevladne 
organizacije so nastale predvsem na področju socialnih 
programov, zato jih je v večini primerov financiralo Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. V veliko manjšem obsegu so 
občasno financirali nevladne organizacije tudi drugi sektorji 
(zdravstvo, šolstvo itd.). 

Namen te resolucije o nacionalnem programu je ohranjati 
partnerski odnos civilne družbe z državo in lokalnimi skupnostmi. 
Pri tem je upoštevano strukturno načelo celovitosti in 
uravnoteženosti resolucije o nacionalnem programu. 

Civilno družbo razumemo kot protiutež državi, sestavljajo pa jo 
samostojni posamezniki ter različne oblike njihovega povezovanja 
in organiziranja. Bistvena značilnost civilne družbe je prav njena 
ločenost od države in njenih struktur, kar je hkrati pogoj za njeno 
samostojnost in obstoj. Težava slovenske civilne družbe je ravno 
v nesamostojnosti nevladnega sektorja in preveliki navezavi na 
proračunska sredstva. S konkretnim programom želimo razviti 
partnerstvo in okrepiti vlogo nevladnega sektorja. 

Kategorije civilne družbe povzemamo po Uradnem listu Evropske 
unije (1999/C329/10): 

socialni partnerji (sindikati, zveze delodajalcev); 
organizacije, ki pomenijo socialna in ekonomska združenja, 
ki niso socialni partnerji v strogem pohnenu besede; 
nevladne organizacije, ki povezujejo člane glede na določeno 
vsebino (človekove pravice, okoljevarstvene organizacije, 
dobrodelne organizacije, izobraževalne organizacije itd.); 
skupnostne organizacije; mladinske skupine, skupine staršev, 
nastale po načelu enakih interesov, ki jih uresničujejo na ravni 
lokalnih skupnosti; 
verske skupnosti. 

Ker država prek svojih sistemskih vzvodov pogosto nima pravih 
in pravočasnih rešitev za različna vprašanja, je pooblaščeno 
delovanje ustanov civilne družbe zelo pomembno. 

Problematika drog je širše družbeno vprašanje, zato je treba 
zagotavljati sodelovanje civilne družbe v vseh fazah priprave, 
sprejemanja in izvajanja resolucije o nacionalnem programu ter 
drugih zakonskih in sektorskih dokumentov s področja drog. V ta 
namen je pristojno ministrstvo, ki koordinira aktivnosti na področju 
drog, že oblikovalo model, forum o drogah, ki naj med drugim 
zadosti tudi tej nalogi. Razvijati je treba druge in možne oblike 
institucionalnega komuniciranja ter pri tem posebej spodbujati 
večjo vlogo uporabnikov drog. 
Nevladne organizacije se lahko povezujejo v Zvezo nevladnih 
organizacij in v druge oblike združevanja. Zveza nevladnih 
organizacij na področju drog ima tako veliko vlogo pri usklajevanju 
dejavnosti svojih članic in povezovanju z vladnimi in mednarodnimi 
organizacijami ter pri oblikovanju politike na področju drog pri 
nas. 

Večjo pozornost je treba nameniti: 
ohranjanju in kvalitativnemu razvijanju sodelovanja med 
vladnimi in nevladnimi programi pri zmanjševanju 
povpraševanja po drogah in zmanjševanju njihove ponudbe; 
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potrditvi programov dela nevladnih organizacij, kar je naloženo 
ustreznim organom; 
rednemu financiranju nevladnih organizacij in omogočanju 
večjega priliva sredstev iz donatorskih virov; 
sodelovanju predstavnikov nevladnih organizacij v 
usklajevalnih telesih (Komisija Vlade Republike Slovenije za 
droge, lokalne akcijske skupine itd.). 

1.4.3 Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog 

Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog je pomemben del pri 
reševanju problematike prepovedanih drog, ki poraja mnoge druge 
pojave, povezane z varnostjo, tako na področju klasične 
kriminalitete kot tudi prometne varnosti, varnosti javnega reda in 
miru ter na mnogih drugih področjih. Zaradi posebnega odnosa 
med akterji je odkrivanje kaznivih ravnanj povezano z velikimi 
težavami in zahteva poseben, centralno voden pristop na vseh 
ravneh, področjih dela varnostnih organov in pojavnih oblik kaznivih 
ravnanj. Posamezne dejavnosti morajo biti usklajene v Republiki 
Sloveniji in navzven, predvsem pa v odnosu do mednarodnih 
povezav, v katere se vključujemo. 

Odkrita kriminaliteta, povezana s problematiko prepovedanih drog, 
je predvsem izraz delovanja policije in drugih organov odkrivanja. 
Dolgoročno gledano lahko ocenjujemo, da bo problematika 
prepovedanih drog v slovenskem prostoru naraščala. To lahko 
ugotovimo iz izsledkov številnih analiz in raziskav ter iz podatkov, 
s katerimi razpolaga policija. Vzroke za takšno stanje je mogoče 
iskati v povečanem povpraševanju po prepovedanih drogah in 
povečani ponudbi drog na slovenskem trgu. Treba je tudi 
upoštevati, da so čedalje bolj razširjene t. i. dizajnerske droge, po 
katerih posegajo predvsem mlajši uporabniki prepovedanih drog. 

V daljšem časovnem obdobju se je število odkritih kaznivih dejanj 
s področja prepovedanih drog povečalo za več kot sedemkrat, 
enako pa je mogoče ugotoviti tudi za podatke, ki se nanašajo na 
število odkritih osumljencev storitve kaznivih dejanj. Tudi število 
odkritih prekrškov, ki se nanašajo na neupravičeno posest, se je 
izrazito povečalo. 
Ugotavljamo, da se število odkritih kaznivih dejanj s področja 
prepovedanih drog povečuje med 10 in 25 % letno, število odkritih 
kršitev neupravičene posesti pa raste okoli 25 % letno. 

število zasegov in količina prepovedanih drog v Sloveniji 
naraščata.To velja predvsem za tiste droge, ki so najbolj razširjene 
in katerih uporaba je nevarnejša. Pri tem je treba posebej omeniti 
t- i- geostrateški položaj Slovenije, saj leži na t. i. balkanski poti, po 
kateri poteka predvsem nezakonit promet s heroinom iz držav 
jugovzhodne Evrope v srednje- in zahodnoevropske države. Prav 
tako zaznavamo povečano delovanje kriminalnih združb, ki se 
ukvarjajo tudi z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami, 
Predvsem konoplje in njenih derivati iz Albanije v države srednje 
Evrope ter kokainom iz sredozemskih držav v srednjo Evropo. 

Slovenija je država porabnica prepovedanih drog in tranzitna 
država, čez katero potekajo transporti oz. v kateri se sklepajo 
Posli za nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog in promet z 
njimi. 
Mednarodna narava organiziranega prepovedanega prometa z 
drogami zahteva dinamičen in usklajen odziv širše mednarodne 
skupnosti in tudi Republike Slovenije. Potrebujemo zanesljivo oceno 
(analizo stanja) o posledicah prometa z drogami kot celote in 
v|°gi posameznih skupin organizirane kriminalitete. To zahteva 
operativne in empirične podatke o profilu, motivih in načinu dela 
storilcev kaznivih dejanj, dinamiki delovanja trga prepovedanih 
dr°g, nezakonitih poteh, obsegu organizirane kriminalitete, 
Prevladujočih gibanjih na njem ter ne nazadnje o vplivu, ki ga ima 
na družbo. 

Zavedati se je treba, da se organizirana kriminaliteta kaže tudi na 
lokalni ravni in obratno, da razmere v lokalnih skupnostih vplivajo 
na razmah - razvoj organizirane kriminalitete na nacionalni in 
nadnacionalni ravni. 
Ugotavlja se, da se organizirana kriminaliteta na področju 
proizvodnje drog in prometa z njimi krepi, zaradi česar je treba 
okrepiti sodelovanje med policijo in carino ter pravosodjem, še 
posebej v boju proti pranju denarja in korupciji. Po sprejetju 
podzakonskih aktov bo treba presoditi učinkovitost izvajanja 
zasega protipravno pridobljenega premoženja in ga v velikem 
delu nameniti tudi za programe zmanjševanja povpraševanja po 
prepovedanih drogah in tudi zmanjševanja njihove ponudbe. Pri 
tem bo treba pritegniti vse nadzorstvene ustanove za učinkovito 
uresničevanje zakonodaje na področju zasega in odvzema 
protipravno pridobljenega premoženja. 

Zaradi vključevanja Slovenije v evropsko povezovanje je v 
prihodnosti treba realno pričakovati: 

povečano ponudbo sintetičnih drog tudi iz nekaterih držav 
Evropske unije; 
naraščanje primerov preusmerjanja predhodnih sestavin za 
proizvodnjo prepovedanih drog, ker se bo zaradi enotnega 
evropskega trga povečal promet blaga čez meje EU 
(schengenska meja); 
povečan pretok in ponudbo prepovedanih drog ob vstopu 
Slovenije v schengenski sistem in ob upoštevanju zemljepisne 
lege Slovenije na t. i balkanski poti. 

Zaradi opisanega bo resolucija o nacionalnem programu 
spodbujala dejavnosti za zakonito, učinkovito in strokovno 
zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog, in sicer: 

A. Dane bodo pobude za: 
- spremembe na področju zakonodaje v skladu s pravnim 

redom EU (Bili Acquis on drugs), 
noveliranje kazenske materialne in procesne zakonodaje. 

B. Državni organi bodo sodelovali in se usklajevali: 
na mednarodni ravni zaradi vzpostavitve tesnejšega 
mednarodnega sodelovanja (EUROPOL, UNDCP, EMCDDA, 
INTERPOL, PHARE, JUGOVZHOD, WCO ...), 
znotraj države zaradi: 
- medresorskega sodelovanja in usklajevanja, 

sodelovanja z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij 
in Ministrstvom za obrambo za preprečevanje vnosa drog 
v zapore in vojašnice, 

- nadgraditve že obstoječega tesnega sodelovanja z 
gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
predhodnih sestavin in trgovanjem z njimi zaradi 
pravočasnega pridobivanja informacij o sumljivih 
transakcijah, s predhodnimi sestavinami, ki se lahko 
zlorabljajo za proizvodnjo prepovedanih drog, 

z različnimi specialističnimi službami v posamezni 
organizaciji zaradi ustanavljanja mešanih preiskovalnih 
skupinah in sodelovanja v njih. 

C. Na področju Izobraževanja In usposabljanja se bosta 
spodbujala: 
izboljšanje strokovne ravni organov odkrivanja in kazenskega 
pregona, 
specializirano izobraževanje in usposabljanje varnostnih 
organov na področju prepovedanih drog in predhodnih 
sestavin na operativni in analitični ravni. 

D. Na področju organizacije si bo treba prizadevati za: 
vzpostavitev centralno vodenega pristopa k delu na področju 
prepovedanih drog, 
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sodelovanje in usklajevanje med osrednjo, pokrajinsko in 
lokalno ravnijo policije, 
povečanje dejavnosti na lokalni ravni. 

E. Na področju analitike bo treba zagotavljati možnosti 
za: 
izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri odkrivanju 
kaznivih dejanj ter pri operativni analizi, 

- vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih 
drog. 

F. Na področju operativnega dela si bo treba prizadevati 
za: 
celovito obravnavanje kaznivih dejanj (operativno analitično, 
preiskave na področju odkrivanja, zasega in odvzema 
premoženja in vzporedne finančne preiskave, pranje denarja), 
vzpostavitev okrepljenih ukrepov za nadzorovanje balkanske 
poti, 
preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin v 
sodelovanju z drugimi državnimi organi, 

- sprejemanje potrebnih ukrepov za zgodnjo prepoznavo novih 
sintetičnih drog, 
sprejemanje potrebnih ukrepov za preprečevanje - 
zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa 
z njimi, 

- vzpostavitev potrebnih ukrepov, temelječih na analizi tveganja, 
za okrepitev nadzora nad zunanjimi mejami z izvajanjem 
kontrole blaga in prevoznih sredstev. 

G. DrugI vidiki 
- treba si bo prizadevati zagotovitev ustreznih virov, in sicer 

kadrovskih, materialnih in finančnih, za učinkovito delo pri 
zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog. 

Kaznovalna politika 

Politika na področju kaznovanja neupravičene posesti, prevoza, 
pridelave ali proizvodnje in omogočanja uporabe prepovedanih 
droge je sestavni del resolucije o nacionalnem programu. V skladu 
s konvencijami Združenih narodov in na podlagi slovenske 
zakonodaje je uveden poostren nadzor nad psihoaktivnimi 
snovmi, ki so opredeljene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih 
drog. Te so glede na nevarne učinke in posledice za človekovo 
zdravje ter počutje razdeljene v tri skupine. Poseben nadzor je 
uveden tudi za predhodne sestavine za prepovedane droge, ki 
so uvrščene na poseben seznam. 

Neupravičena proizvodnja prepovedanih drog in promet z njimi 
ter omogočanje njihove uporabe so po Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije opredeljeni kot kazniva dejanja. Proučiti je 
treba možnost za določitev strožjih kazni za preprodajalce 
prepovedanih drog in osebe, ki omogočajo uporabo prepovedanih 
drog mladoletnim osebam v neposredni bližini šol ali v šolah 
oziroma v neposredni bližini in v prostorih, kjer potekajo dejavnosti 
mladih, ali pa gre za izkoriščanje vpliva na mladoletne osebe ali 
osebe, ki niso zmožne realno presoditi nevarnosti prepovedanih 
drog. 
Zavzemati se je treba za hitrejše postopke pri sodnikih za prekrške 
in v kazenskih postopkih, še posebej pa za čim prejšnjo 
obravnavo, kadar je odvisnost od prepovedanih drog vzrok za 
kazniva dejanja. 

Spremembe zakonodaje 

Posest prepovedane droge je po Zakonu o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami prekršek. Proučiti je treba možnost za 
spremembo omenjenega zakona zaradi določitve mejne količine 
prepovedane droge za lastno uporabo in količine prepovedane 
droge, ki se ne more šteti več za lastno uporabo. V tem primeru je 
treba spremeniti tudi kazensko zakonodajo. Treba je proučiti tudi 
smiselnost in učinkovitost kaznovanja posesti prepovedanih drog 
do količine, ki jo potrebujejo uporabniki drog za enkratno uporabo, 
če druge okoliščine ne kažejo na možnost zlorabe prepovedanih 
drog. Hkrati s tem je treba smiselno pritegniti skupine 
strokovnjakov, ki bi posameznim kršilcem takoj ob odkritem 
kaznivem ravnanju po potrebi ustrezno strokovno pomagale. Ob 
tem naj Svet za droge in Zdravstveni svet imenujeta zdravstvene 
ali socialnovarstvene programe za obravnavo storilcev prekrškov, 
ki imajo manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno 
uporabo. 
Odziv in sodelovanje kršilca bi morala biti pomembni sestavini pri 
odločanju pravosodnih organov o kaznovanju, pri čemer je treba 
razmišljati tudi o alternativnih sankcijah (administrativnih kaznih, 
...) in jih predvideti. 

Na področju zakonodaje je treba upoštevati priporočila in odločitve 
organov Evropske unije. 

Zavodi za prestajanje kazni zapora 

Kazen se prestaja v zavodih za prestajanje kazni zapora. V zadnjih 
letih so se tudi ti zavodi srečali s problematiko uporabe in zlorabe 
drog. Namen države na tem področju je: 
: da bo imel vsak zapornik, odvisen od drog, v zaporu možnost 

razgovora s skupino strokovnjakov (zdravnik, socialni 
delavec, pravnik, psiholog), ki mu bo predstavila možnosti za 
obravnavo odvisnosti od prepovedanih drog; 

- preprečevati vnos drog v zavode za prestajanje kazni; 
da se bodo v zavodih za prestajanje kazni zapora vzpostavile 
skupine strokovnjakov, ki bodo predlagale in izvajale različne 
dejavnosti pri obravnavi odvisnih od drog; 
zagotoviti osebam na prestajanju kazni zapora določeno 
znanje o drogah in načinih obravnave ter s tem spodbuditi 
odgovornost zapornikov za lastno zdravje; 
da se zaradi preprečevanja okužbe z nalezljivimi obolenji 
(HIV, hepatitis B in C itd.) omogoči zapornikom enakost 
storitev, kot so dostopne v širši družbi; 
da se zagotovi zdravljenje odvisnih od drog v zaporih pod 
enakimi doktrinarnimi pogoji kakor odvisnikom zunaj zapora: 

vzdrževalni programi, 
- detoksikacija, 

oddelki brez drog, 
- druge oblike zdravljenja, 
da se zagotovi odvisnim od drog možnost za alternativno 
prestajanje kazni v terapevtskih skupnostih in drugih oblikah 
zdravljenja in socialne rehabilitacije; 
da Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj z zavodi 
za prestajanje kazni zapora in v sodelovanju z nacionalnimi 
strokovnjaki razvija in dopolnjuje strategijo obravnave zaprtih 
oseb, odvisnih od nedovoljenih drog. 
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1.4.3.1 Pranje denarja 

Tudi boj proti pranju denarja je eden od ukrepov v boju proti 
kriminalu nasploh in v tem okviru tudi proti organiziranemu kriminalu 
in kaznivim dejanjem s področja drog. Sistem za preprečevanje 
in odkrivanje pranja denarja je bil v Sloveniji postavljen že konec 
leta 1994, ko je bil sprejet prvi Zakon o preprečevanju pranja 
denarja in pranje denarja je postalo kaznivo dejanje, pri Ministrstvu 
za finance pa je bil ustanovljen Urad RS za preprečevanje pranja 
denarja (v nadaljevanju urad). Slovenski predpisi na tem področju 
so usklajeni z mednarodnimi standardi in sledijo konvencijam, ki 
jih je Republika Slovenije že ratificirala (Zakon o ratifikaciji 
Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in 
psihotropnih snovi - Ur. I. SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 14/90, 
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene 
s kaznivim dejanjem - Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 11/97 in 
št. 31/98 ter Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije Sveta 
Evrope o korupciji - Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000). 
Pred kratkim sprejeta nov Zakon o preprečevanju pranja denarja 
(Ur. list RS, št. 79/01 in Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. list RS, št. 59/02) ter 
na tej podlagi izdani podzakonski akti so usklajeni tudi s 40. 
priporočili FATF - Financial Action Task Force ter z Direktivo 
Evropske unije št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja iz leta 1991 in z Direktivo 
Evropske unije št. 2001/97/EC z dne 4. 12. 2001 o dopolnitvi 
zgornje direktive. Slovenski urad je eden od ustanovnih članic 
mednarodne skupine EGMONT (predstavnik urada je bil junija 
2002 izvoljen za člana predsedstva te skupine), slovenska 
delegacija s predstavniki urada, Ministrstva za pravosodje, 
Državnega tožilstva in Banke Slovenije pa je tudi aktivna članica 
Posebnega odbora strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov 
preprečevanja pranja denarja - Moneyval (PC-R-EV) pri Svetu 
Evrope (predstavnik urada je podpredsednik odbora). 

Pristojni organi in ustanove v Sloveniji namenjajo potrebno 
pozornost vsem vidikom boja proti pranju denarja. Pri preventivi 
sta tako pomembna sistem notranjih kontrol ter mreža 
pooblaščencev za sporočanje gotovinskih in sumljivih transakcij, 
zgrajena v širokem krogu finančnih in nefinančnih organizacij, ki 
so zavezane izvajati Zakon o preprečevanju pranja denarja. 
Vključitev nekaterih poklicev (notarji, odvetniki, davčni svetovalci, 
revizorji in računovodje) med zavezance, razširitev pristojnosti 
Urada RS za preprečevanje pranja denarja ter vključitev Banke 
Slovenije in nekaterih drugih nadzornih organov med tiste, ki so 
dolžni nadzirati izvajanje predpisov pri zavezancih, bo še dodatno 
okrepil prizadevanja na področju preventive. Pravočasno 
odkrivanje sumljivih transakcij pa na drugi strani nemalokrat 
Prepreči uporabo umazanega denarja v kriminalne namene in s 
tem pozitivno vpliva tudi na preprečevanje kriminala, povezanega 
z drogami. 

Strateške usmeritve Republike Slovenije na tem področju so: 
izobraževanje pristojnih nadzornih organov za posamezna 
finančna področja; 
okrepitev sodelovanja s policijo in državnim tožilstvom, kar 
vključuje tudi izobraževanje na tem področju; 
skupaj s pristojnim ministrstvom za koordinacijo na področju 
drog in organi odkrivanja bo pripravljena analiza trgovanja z 
drogami na tem področju in pranja umazanega denarja, ki 
izvira iz teh predhodnih kaznivih dejanj, ter predlagani ukrepi; 
aktivno sodelovanje Slovenije pri pripravi in sprejemu 
Protokola k zgoraj omenjeni Konvenciji Sveta Evrope št. 141, 
ki bo v okviru pristojnih organov Sveta Evrope potekalo v 
letih 2003 in 2004, ter nato uskladitev slovenskih predpisov z 
določili protokola in njegova ratifikacija, 

' sodelovanje Urada RS za preprečevanje pranja denarja in 
drugih slovenskih organov pri vzpostavitvi sistemov za 
preprečevanje in odkrivanje pranja denarja v za nas 

pomembnih državah in regijah (predvsem balkanske države 
in države nekdanje ZSSR), 

- vključitev Urada RS za preprečevanje pranja denarja v 
računalniško omrežje za izmenjavo podatkov med uradi držav 
članic EU (FIU-NETVVORK), 
izobraževanje pravosodnih organov na področjih pranja 
denarja ter izvajanja mednarodne pravne pomoči v kazenskih 
zadevah v zvezi z odvzemom premoženjske koristi, 
zagotovitev večje stopnje specializacije organov na področju 
odkrivanja, pregona in sojenja za kazniva dejanja pranja 
denarja. 

1.4.3.2 Nadzor nad predhodnimi sestavinami 

Učinkovit nadzor nad kemičnimi snovmi, ki se lahko uporabljajo 
za nezakonito izdelavo drog, je pomemben dejavnik pri 
preprečevanju nezakonite proizvodnje drog in posledično tudi 
zmanjševanju preskrbe z drogami. Ker so te snovi v rednem 
prometu in se v velikih količinah uporabljajo v kemični, 
farmacevtski, kozmetični in podobnih industrijah, je treba izvajati 
potrebne zakonske in druge ukrepe za preprečevanje njihovega 
nezakonitega odtoka. 

Na tem področju bodo imele prednost zlasti te dejavnosti: 
reden nadzor nad domačo proizvodnjo in prometom ter 
nadzor nad mednarodnim prometom s temi snovmi; 
sodelovanje med pristojnimi državnimi organi in proizvajalci 
predhodnih sestavin, trgovci in prevozniki zaradi odkrivanja 
sumljivih pošiljk in poskusov nezakonite uporabe predhodnih 
sestavin; 

- vodenje evidence o prometu s predhodnimi sestavinami; 
- izmenjava informacij s pristojnimi organi drugih držav in z 

mednarodnimi organizacijami o ukrepih, ki se izvajajo, in o 
sumljivih transakcijah; 
stalno sodelovanje med pristojnimi državnimi organi 
(zdravstvo, carina, policija, inšpekcija). 

1.4.4 Nove sintetične droge 

Sintetične droge so v slovenskem prostoru nekaj novega in so 
časovno sledile obdobju zlorabe marihuane in heroina. Uporaba 
sintetičnih drog se v veliki meri povezuje s preživljanjem prostega 
časa mladih. Da bi zaščitili mlade pred uporabo in zlorabo 
prepovedanih sintetičnih drog, upoštevamo pozitivne domače in 
mednarodne izkušnje pri obveščanju, dejavnem preventivnem 
delu z otroki in mladostniki ter pri ukrepih za zagotavljanje varnih 
razmer na plesnih prireditvah. Pojav sintetičnih drog v Sloveniji je 
spremljala tudi dejavnost državnih ustanov in nevladnih organizacij. 
Na področju sintetičnih drog smo veliko znanja pridobili prek 
programa PHARE. Poleg policijskih dejavnosti, usmerjenih v 
zmanjševanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa 
z njimi, smo sprejeli tudi nekatere ukrepe za zmanjševanje posledic 
zaradi uporabe sintetičnih drog. Mednje sodi sistemski ukrep, ki 
predpisuje standarde za organizacijo rejverskih prireditev in 
natančneje določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko 
organizatorji pridobijo dovoljenje za organizacijo plesne prireditve 
(tekoča pitna in hladna voda, prezračevanje prostora, ohlajevanje 
prostora, prisotnost ekipe prve medicinske pomoči, preventivne 
skupine itd.). Tako kot druge prepovedane droge tudi sintetične 
droge zahtevajo uravnotežen večdisciplinarni pristop na področju 
zmanjševanja ponudbe, uporabe in negativnih učinkov novih 
sintetičnih drog. V zvezi s tem so prednostni predvsem ti ukrepi: 

- sprejemanje in izvajanje splošne evropske zakonodaje o 
sintetičnih drogah - skupni ukrep v zvezi z izmenjavo, oceno 
tveganja in nadzorom nad novimi sintetičnimi drogami, ki ga 
je sprejel Svet EU v letu 1997; 
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razvoj posebnih struktur in postopkov za zgodnje odkrivanje 
ter hitro in sprotno komuniciranje z ustreznimi ustanovami 
doma (informacijska enota za prepovedane droge, enota 
Europola) in v tujini (Europol in Evropski center za nadzor 
nad prepovedanimi drogami in zasvojenostjo z njimi - 
EMCDDA); 
sodelovanje v obstoječem sistemu EU za zgodnje opozarjanje 
na nove sintetične droge in odkrivanje teh drog ter sprotno 
prilagajanje predpisov o seznamih drog v državi zaradi 
ustreznega izvajanja kazenske politike; 
povečanje operativne sposobnosti organov odkrivanja in 
pregona pri preprečevanju nezakonite proizvodnje sintetičnih 
drog in prometa z njimi, vključno s povečanjem zmogljivosti 
forenzično-policijskega laboratorija za kemično določitev 
sintetičnih drog; 
okrepljen nadzor nad zakonito izdelanimi sintetičnimi drogami; 
okrepljeno preventivno delo med ciljno populacijo; 
stalne raziskave o tveganjih in načinih uporabe sintetičnih 
drog; 

- vzpostavljanje različnih programov pomoči (svetovanja, 
vrstniškega izobraževanja...), zdravljenja in socialnih storitev 
uporabnikom sintetičnih drog; 

- preprečevanje zlorabe in zmanjševanje škodljivih posledic 
uporabe sintetičnih drog; 

f širjenje informacij, pomembnih za javnost, v množičnih občilih; 
zagotavljanje varnih razmer na plesnih prireditvah in 
nadgrajevanje teh standardov; 
nadzor nad prometom in izločanje voznikov pod vplivom 
sintetičnih drog. 

1.4.5 Sodelovanje na mednarodni ravni 

Globalna narava problematike drog zahteva okrepljeno 
mednarodno sodelovanje zlasti glede reševanja negativnih 
posledic delovanja organiziranega kriminala, pranja denarja in 
korupcije. 
Mednarodno sodelovanje na področju drog je razumljeno tudi kot 
del vsestranskih prizadevanj za usklajeno in celovito ponudbo 
različnih storitev. Na mednarodni ravni poteka izjemno veliko 
različnih dejavnosti. Med njimi je najpomembnejše sodelovanje z 
različnimi programi Organizacije združenih narodov. Vzpostavljeno 
je bilo okrepljeno sodelovanje s strokovno skupino Pompidou pri 
Svetu Evrope. Med približevanjem EU pa je bilo prek programa 
PHARE vzpostavljeno sodelovanje s članicami EU. Slovenija je 
priredila pomembna mednarodna srečanja in bila dejavna v 
številnih mednarodnih strokovnih združenjih. Nosilca dejavnosti 
na področju mednarodnega sodelovanja na ravni Vlade RS sta 
Komisija za droge, ki odloča o mednarodnem sodelovanju, in 
ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog, ki usklajuje 
medresorsko sodelovanje na področju drog pri delu mednarodnih 
združenj in organizacij in sicensodelovanje pri delu teles EU; 

usklajevanje dejavnosti epidemiološke skupine Pompidou pri 
Svetu Evrope; 

- usklajevanje dejavnosti v okviru UNDCP; 
dvostranske in večstranske povezave med državami pri 
preprečevanju, zdravljenju, socialni obravnavi in 
zmanjševanju ponudbe; 

Zaradi zemljepisne lege naše države in različnih sociokulturnih 
izražanj, ki se prenašajo v naš prostor, je treba spremljati 
dogajanja na mednarodnem področju in rešitve, ki se posledično 
oblikujejo, ter se neprenehoma prilagajati najsodobnejšim načinom 
reševanja problematike, ki jo povzročata uporaba in zloraba 
prepovedanih drog. 
Slovenija želi z vključevanjem v mednarodne dejavnosti na 
področju obravnave drog in posledic zaradi njihove uporabe: 

dejavno vključevati se v reševanje problematike, povezane 

z uporabo in zlorabo drog, ter soustvarjati politiko in strokovne 
pristope na tem področju;. 
uspešneje obvladovati kriminalne združbe in pranje denarja 
s pomočjo mednarodnega sodelovanja; 
nadzorovati promet s prepovedanimi drogami in predhodne 
sestavine, saj ima tak nadzor zelo pomembno vlogo pri 
mednarodnem sodelovanju. 

1.4.6 Koordinacija na različnih ravneh 

V slovenskem prostoru potekajo številna usklajevanja, ki so 
povezana z uporabo in zlorabo drog. Osrednji usklajevalni telesi 
sta Komisija za droge in ministrstvo, pristojno za koordinacijo na 
področju drog. Na vladni ravni od leta 1999 deluje tudi koordinacija 
kriminalistične policije, carine in uniformirane policije, in sicer kot 
Komisija za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi 
drogami. Na lokalni ravni obstajajo lokalne akcijske skupine, ki 
usklajujejo dejavnosti na lokalni ravni, in pokrajinske akcijske 
skupine (po ustanovitvi), ki usklajujejo dejavnosti na pokrajinski 
ravni. Vse tri ravni se med seboj smiselno povezujejo. Podrobnejša 
predstavitev različnih usklajevanj in nalog, povezanih s tem, je v 
poglavju 1.6 - Nosilci in odgovornost za uresničevanje ciljev 
resolucije o nacionalnem programu. 

1.4.7 Evalvacije programov, raziskovalno delo in 
izobraževanje 

Evalvacije programov 

Ovrednotenje programov je ena najpomembnejših dejavnosti, s 
katerimi preverjamo izvajanje programov. S tem se pripomore h 
kakovosti programov in hkrati tudi k racionalni porabi finančnih 
sredstev. V prihodnjem srednjeročnem obdobju je treba ovrednotiti 
vse proračunsko financirane programe. Prav tako je v tem obdobju 
treba vzpostaviti enoten sistem ovrednotenja, ki se mora začeti 
uveljavljati v vseh fazah načrtovanja oz. izvajanja programa. Pri 
načrtovanju in oblikovanju programa morajo biti opisani narava 
problematike, njena razširjenost in okolje, v katerem se pojavlja. 
Na tej podlagi se določi konceptualni okvir, v katerem so opredeljeni 
teorije, iz katerih program izhaja oz. bo izhajal, ciljne skupine, cilji, 
metode in vsebine ter izvajalci programa. Med izvajanjem 
programa mora potekati procesno ovrednotenje, pri katerem se 
ovrednotijo izvajanje programa in njegovi učinki na udeležence. 
Po končanem programu sledi končno ovrednotenje učinkov 
programa. Strokovnjaki za ovrednotenje so lahko notranji in/ali 
zunanji, vendar je srednjeročni cilj, da večino programov 
ovrednotijo zunanji strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje za 
znanstvenoraziskovalno delo. V ta namen se oblikuje strokovno 
telo, ki bo izdelalo strokovna merila in smernice za izvajanje vseh 
faz ovrednotenja. 

Raziskovalno delo 

V preteklih letih se je postopoma razvijala raziskovalna dejavnost, 
ki se je financirala iz različnih virov. Občasno so bila sredstva za 
raziskave pridobljena tudi iz Evropske unije prek programa 
PHARE. Za oblikovanje sprotne in celovite baze podatkov, ki 
bodo skupaj z informacijsko enoto dajale tudi strokovno- 
informacijske podlage za spremljanje učinkovitosti ukrepov iz 
resolucije o nacionalnem programu, je treba na ravni države: 

finančno podpreti permanentne študije v okviru delovanja 
informacijskega središča; 
finančno podpreti raziskave samostojnih raziskovalcev ter 
raziskovalcev na inštitutih in univerzah; 

- letno izdelati pregled vseh raziskovalnih del na tem področju; 
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smiselno uporabiti izsledke raziskav pri razvoju ukrepov za 
preprečevanje, zdravljenje, socialno obravnavo in 
zmanjševanje ponudbe drog; 
pri raziskovanju še naprej spodbujati: 

deskriptivne študije; 
interpretacijske (etnografske) študije pojava uporabe in 
zlorabe drog; 
študije o nevarnostih posameznih drog s poudarkom na 
sintetičnih drogah in načinih uporabe drog ter škodi, ki jo 
droge povzročajo; 
študije o družbenem eksperimentiranju, kot so 
vzpostavitev novih programov (heroinski vzdrževalni 
program, sobe za vbrizgavanje heroina itd.); 
študije o ovrednotenju različnih programov, pristopov in 
postopkov; 
epidemiološke študije; 
študije o vrednotenju škode, ki jo povzročajo 
gospodarstvu ter širši družbi problemi, povezani z 
drogami, in pri tem predvideti sodelovanje vseh 
zainteresiranih partnerjev (Gospodarska zbornica, ZPIZ, 
ZZV itd.). 

Za doseganje cilja razvijanja različnih pristopov, raziskovalnih 
skupin in različnih raziskovalnih tematik bi bilo potrebno zagotoviti, 
da bi bil denar, namenjen raziskovanju, dostopen čim širšemu 
krogu raziskovalcev in ga ne vnaprej omejevati na ta način, da bi 
bila sredstva namenjena raziskovanju že vnaprej dodeljena eni 
ustanovi ali disciplini. S tem bi namreč v veliki meri vnaprej omejili 
Pretok in uporabo znanja, informacij in idej na kadre in 
infrastrukturne pogoje le ene, prav določene organizacije. 

Dodatna sredstva, ki so namenjena raziskovanju, se zbirajo v 
Posebnem fondu, za katerega porabo naj ustrezna organizacija 
(ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog) vsako 
leto organizira javni razpis. Ta bi (po potrebi) lahko imel vnaprej 
opredeljena določena prednostna področja, vendar bi nujno moral 
dopuščati tudi možnost financirati raziskovanje iz neprednostnih 
Področij. 

Izobraževanje 

Zagotoviti je treba stalno usposabljanje na dodiplomski in 
Podiplomski ravni za obravnavo odvisnih od prepovedanih drog. 
Podiplomsko izobraževanje se načrtuje in izvaja usklajeno z vsemi 
resorji in različnimi fakultetami, da se zagotovi čim celovitejša in 
timska obravnava uporabnikov prepovedanih drog. Zagotovijo 
Se tudi nove oblike usposabljanja in izobraževanja za načrtovanje 

evalvacijo preventivnih programov. 

1-5 Prioritetne naloge na področju drog za obdobje 
2003-2004 

določitev prednostnih nalog ne pomeni odstopa od celovite 
obravnave problematike drog, ampak je predvsem način 
0sredotočenja na najpomembnejše točke oziroma področja in s 
tem zagotavljanje učinkovitejše izrabe obstoječih virov, ki so na 
V0'i0 v omejenih količinah. 

Informacijski sistem 
V okviru informacijskega sistema sta oblikovana 
informacijska enota pri Inštitutu za varovanje zdravje in 
dokumentacijski center pri ministrstvu, pristojnem za 
koordinacijo na področju drog. 
Pri informacijski enoti se oblikujejo medresorske delovne 
skupine po posameznih kazalnikih, usklajenih pri 
EMCDDA, ki so podlaga za pripravo letnih nacionalnih 
poročil za omenjeni evropski center. 

Informacijska enota ima pregleden status in naloge ter 
opredeljene komunikacijske in vsebinske povezave z 
drugimi ustanovami v RS in tujini (EMCDDA, mreža 
Reitox). 
Informacijski sistem ima razvito mrežo zbiranja in dajanja 
informacij. 

- Oblikuje se statusno pregleden in z nalogami ter pooblastili 
definiran dokumentacijski center pri ministrstvu, 
pristojnem za koordinacijo na področju drog. 

2. Povečanje deleža uporabnikov drog, vključenih v 
programe 

Kratkoročni cilj je vključiti čim več uporabnikov drog v 
posamezne programe. Delež obravnavanih uporabnikov 
drog v zdravstvenih ustanovah, terapevtskih skupnostih 
in komunah ter drugih socialnih programih v naši državi 
se bo do leta 2004 povečal, zmanjšal pa se bo delež 
uporabnikov drog brez ustrezne pomoči. 
Pri primarni preventivi je treba razviti temelje za pripravo 
in razvoj verificiranih, kakovostnih in vsestranskih 
programov za osnovne in srednje šole. 

3. Podpora nevladnim organizacijam 
Zagotoviti je treba partnerski odnos predstavnikov 
nevladnih organizacij z vladnimi organizacijami v okviru 
usklajevalnih teles pri ministrstvu, pristojnem za 
koordinacijo na področju drog, ostalih ministrstvih in 
Komisiji za droge. 

- Spodbujati je treba razvoj že obstoječih programov 
nevladnih organizacij. 

4. Do leta 2004 je treba ovrednotiti vse programe, za katere 
je predvideno večletno financiranje na področju drog, ter 
na tej podlagi ovrednotiti in jasno opredeliti merila za 
financiranje. 

5. V sodelovanju z različnimi fakultetami in raziskovalnimi 
ustanovami ter posameznimi raziskovalci je treba 
vzpostaviti koordinacijski sistem za pripravo ter stalno 
izvajanje različnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav 
o vzorcih uporabe drog, trendih uporabe drog, posledicah 
uporabe prepovedanih drog, socialni škodi zaradi uporabe 
drog itd. 

6. V zavodih za prestajanje kazni zapora je treba dopolnjevati 
programe obravnave in pomoči zaprtim osebam, ki želijo 
prenehati uporabljati droge. 

7. Na lokalni ravni je treba nadalje razvijati model celovitega 
skupnostnega medsektorskega sodelovanja, da bi se 
proučilo stanje in posledično načrtovali skupni ukrepi za 
zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah in 
njihove ponudbe - LAS. 

8. Pri preprečevanju dostopnosti drog je treba: 
povečati in izboljšati obveščevalno in analitično delo pri 
odkrivanju kaznivih dejanj, 
vzpostaviti strateško analitiko za prepovedane droge, 
vzpostaviti potrebne ukrepe, temelječe na analizi tveganj, 
za okrepitev nadzora na zunanjih mejah z izvajanjem 
kontrole blaga in prevoznih sredstev, 
ustanoviti skupne preiskovalne skupine (policija in ca- 
rina) in podpisati sporazum, 
celovito obravnavati kazniva dejanja (posebej na področju 
ugotavljanja premoženja, finančnih preiskav in zasega 
premoženja), 
predlagati noveliranja materialne, kazenske materialne in 
procesne zakonodaje na področju prepovedanih drog. 
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1.6 Nosilci in odgovornost za uresničevanje ciljev 
resolucije o nacionalnem programu 

Nosilci resolucije o nacionalnem programu, katerih vloga je 
načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in ovrednotenje 
resolucije o nacionalnem programu, so: 

1.6.1 Na ravni države: 

Komisija Vlade Republike Slovenije za droae 

Komisija za droge je medresorski organ, ki usklajuje 
politiko, ukrepe in programe, ki jih sprejme Vlada Republike 
Slovenije. Glede resolucije o nacionalnem programu na 
področju drog v Sloveniji bo Komisija za droge spremljala 
izvajanje strategije in akcijskih načrtov ter usklajevala 
politike med posameznimi resorji. Komisija za droge 
pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe 
zmanjševanja ponudbe, zmanjševanje povpraševanja po 
prepovedanih drogah, zmanjševanja škode zaradi 
uporabe prepovedanih drog, zdravljenja in socialne 
rehabilitacije. Sestavljajo jo predstavniki vseh ministrstev, 
ki so posredno ali neposredno povezani s problematiko 
drog, ter predstavniki organizacij, ki so vključene v Zvezo 
nevladnih organizacij in v Republiki Sloveniji delujejo na 
področju drog. Komisija za droge opravlja naloge, kot so 
zapisane v zakonu in aktu o ustanovitvi. 

Ministrstva in druai državni organi 

Izvajajo medresorsko usklajene ukrepe na področju, ki 
ga pokrivajo, zanj zagotavljajo finančno kritje in se prek 
Komisije za droge usklajujejo z drugimi ministrstvi. Vsako 
ministrstvo prevzema odgovornost za uresničitev svojega 
dela resolucije o nacionalnem programu. 

Ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog 

Pristojno ministrstvo spremlja problematiko zmanjševanja 
ponudbe prepovedanih drog, zmanjševanja 
povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanja 
škode zaradi uporabe prepovedanih drog ter problematiko 
zdravljenja in reševanja socialnih vprašanj, povezanih z 
uporabo prepovedanih drog. Le-to skrbi za usklajenost 
sodelovanja Slovenije z mednarodnimi organizacijami na 
področju prepovedanih drog (na primer: Organizacije 
združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope). 

Za stalno operativno usklajevanje dejavnosti med 
ministrstvi je ustanovljena koordinacija pristojnega 
ministrstva, katere člani so poleg predstavnikov 
ministrstev in informacijske enote še predstavniki skupine 
Pompidou, PHARE, SZO in Zveze nevladnih organizacij 
ter Združenja lokalnih akcijskih skupin. 

Ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog 
opravlja naloge, kot so zapisane v Zakonu o 
preprečevanju uporabe drog in o obravnavi uživalcev 
drog ter izvedbenih predpisih. 

- Pristojni odbor Državnega zbora Republike Slovenije 

Državni zbor naj vsaki dve leti obravnava poročilo o 
uresničevanju ciljev strategije in politike na področju drog. 

Javni zavodi 

Javni zavodi s področja pravosodja, socialnega varstva, 
vzgoje in izobraževanja, zdravstva in kulture, ki izvajajo 
dejavnosti, povezane s področjem drog, skladno z 
usmeritvami resolucije o nacionalnem programu izvajajo 
naloge, opredeljene v resoluciji o nacionalnem programu 
in v posameznem resorju, ki mu pripadajo. 

1.6.2 Na ravni lokalne samouprave 

lokalne akcijske skupine (LAS) kot strokovno posvetovalni 
organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za 
pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju 
drog in spremljanje njihovega izvajanja. Ustanovi ga župan 
posamezne lokalne skupnosti. 

1.6.3 Na nevladni ravni 

nevladne organizacije in Zveza nevladnih organizacij, ki izvajajo 
s tem programom usklajene dejavnosti, ki so temeljni specifični 
programi in dopolnitve dejavnostim javnih služb na področju 
obravnave odvisnosti od prepovedanih drog in so kot take 
enakovredne partnerice pri uresničevanju nalog iz resolucije 
o nacionalnem programu; 

ustanove in skladi, katerih sredstva se namenjajo izvajanju 
ukrepov na področju prepovedanih drog, zbirajo sredstva in 
jih namenjajo različnim dejavnostim v skladu s svojimi cilji. 

1.7 Mehanizmi za doseganje ciljev strategije 

1.7.1 Instrumenti 

koordinativna telesa, sestavljena iz predstavnikov 
posameznih resorjev in služb ter strokovnjakov za droge, in 
sicer: 

na vladni ravni so to Komisija za droge, ministrstvo, 
pristojno za koordinacijo na področju drog in Medresorska 
komisija za zmanjševanje ponudbe drog, 
na ravni pokrajin se oblikujejo pokrajinske akcijske 
skupine, 
na ravni lokalnih skupnosti pa lokalne akcijske skupine; 

strategije in akcijski programi na državni, pokrajinski in lokalni 
ravni opredeljujejo cilje in naloge ter dejavnosti za dosego 
ciljev; 

ekspertne skupine na področjih: 
zaradi zagotovitve usklajevanja na posameznih področjih, 
Komisija za droge, po potrebi, oblikuje strokovne skupine v 
okviru ministrstva, pristojnega za koordinacijo na področju 
drog in zagotovi potrebna sredstva; 

informacijska enota za prepovedane droge in njene strokovne 
skupine po posameznih kazalnikih zagotavljajo temeljne 
analitične podatke za ovrednotenje programa in pregled stanja 
v Sloveniji; 
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druge servisne organizacije predvsem s področja obveščanja 
in svetovanja za mlade; 

proračunska sredstva: 

permanentne raziskave: 

interdisciplinarni podiplomski studii odvisnosti od prepovedanih 
droo. 

1.8 Finančna sredstva, potrebna za izvajanje 
resolucije o nacionalnem programu 

1.8.1 Proračunska sredstva 

a) Državni proračun 

Sredstva za izvajanje ukrepov na ravni ministrstev in vladnih 
služb ob predhodni medresorski uskladitvi zagotovijo posamezni 

resorji. Posebej pomembna naloga v obdobju 2003-2008 je 
uravnoteženje dejavnosti na področju zmanjševanja 
povpraševanja po drogah in zmanjševanja njihove ponudbe. 

Za doseganje ciljev resolucije o nacionalnem programu v obdobju 
2003-2008 se iz državnega proračuna Republike Slovenije 
zagotavlja finančna sredstva, in sicer: 

za preventivne programe v vzgoji in izobraževanju, 
družinskem okolju, delovnem mestu in civilni družbi; 
za eksperimentalne in razvojne programe; 
za delovanje in dejavnosti lokalnih akcijskih skupin (LAS); 
za delovanje in dejavnosti Zveze društev (nevladnih 
organizacij) na področju drog; 
za delovanje informacijskega sistema za prepovedane droge, 
kar je naloga iz Državnega programa sprejemanja pravnega 
reda EU; 
za zagotovitev ustreznega števila mest v programih doseganja 
stabilne abstinence v Sloveniji in za zdravstveno obravnavo; 
za vzpostavitev in krepitev nizkopražnih programov; 
za dejavnosti na področju zmanjševanja ponudbe drog; 
sredstva za področje raziskav se redno zagotavlja preko 
sistema CRP (ciljno raziskovalni programi) pri Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Tabela dejavnosti in nosilcev* 

Dejavnosti Odgovorni nosilci 

Programi socialne 
rehabilitacije / stabilne 
abstinence 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Zdravstvena obravnava/ 
programi preprečevanja 
zasvojenosti in 
programi terapije in 
nadzora 

Ministrstvo za zdravje 

Dejavnosti in programi 
zmanjševanja ponudbe 
drog 

Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za finance; Ministrstvo za 
pravosodje; Ministrstvo za obrambo; 

Preventivni programi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve; Ministrstvo zajzdravje; 

Informacijska enota Ministrstvo za zdravje - FVZ; 

Dokumentacijski center Ministrstvozazdrav|e__ 

Zveza društev 
(nevladnih organizacij) 
na področju drog 

Ministrstvo za zdravje 

LAS Ministrstvo^za^zdravje^ 

Eksperimentalni in 
razvojni programi, 
evalvaciie 

Ministrstvo za zdravje 

Nizkopražni programi Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; 

* Finančna sredstva zagotovijo omenjeni resorji za posamezno proračunsko leto v 
okviru svojih finančnih načrtov. 
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b) Proračun občin Svet Evrope. 

Po načelu deljene odgovornosti med državo in lokalnimi 
skupnostmi bi bilo potrebno v proračunih občin za delovanje 
lokalnih akcijskih skupin ter izvajanje preventivnih ukrepov na 
lokalni ravni zagotoviti večji obseg sredstev. 

1.8.2 Druga javna sredstva 

a) Sredstva od iger na srečo 
V okviru socialnih in humanitarnih programov, ki pridobivajo 
finančna sredstva pristojne fundacije, lahko finančno podporo 
pridobijo tudi programi in projekti s področja drog. 

b) Sredstva mednarodnih organizacij 
Organizacija združenih narodov (UNDCP), 
Evropska unija, 

c) Sredstva, pridobljena na podlagi odvzema premoženja 
pravnomočno obsojenim storilcem kaznivih dejanj na 
področju drog 

2. AKCIJSKI NAČRT 

Akcijski načrt za področje drog, v katerem so podrobneje 
opredeljeni posamezni cilji in načini uresničevanja zastavljenih 
ciljev ter konkretne naloge posameznih akterjev za uresničevanje 
akcijskega načrta Vlada Republike Slovenije sprejme za tekoče 
proračunsko obdobje na podlagi ocene predhodnega akcijskega 
programa in novih potreb ter strokovnih pristopov in temelji na 
usmeritvah iz nacionalne strategije. Akcijski načrti so vezani na 
vsebinsko in terminsko strukturo ciljev iz nacionalne strategije. 

OBRAZLOŽITEV 

Namen dokumenta je uskladiti in uravnotežiti strategije in pristope 
različnih akterjev, vladnih in nevladnih organizacij ter skupin, na 
področju drog. Tako usklajen dokument predstavlja podlago za 

izvajanje samega programa in za nadaljnje iskanje najboljših 
skupnih rešitev. Hkrati predpostavlja tudi stalno koordinacijo in 
prepletanje aktivnosti, pristojnosti in virov različnih akterjev. 
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