
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 14. november 2003 Letnik XXIX St.94 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) 7 
- druga obravnava - EPA 1454 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih 49 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B) - skrajšani postopek 
- EPA 990 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah 57 
in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava - EPA 949 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Resolucije o nacionalnem 115 
programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) - EPA 983 - III 

- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu zakona o spremembah zakona 119 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) - skrajšani postopek - EPA 989 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo o obravnavi Letnega poročila Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo 123 
in pošto Republike Slovenije za leto 2002 - EPA 947 - III 

SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

- Sklepi 30. seje Državnega zbora 3 



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 



SKLEPI 

- 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi 

za avtoceste v Republiki Sloveniji - prva obravnava - EPA 986 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 28.10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS- 
A) - prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji - prva obravnava, je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

subvencioniranju študentske prehrane - prva obravnava - EPA 943 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 28.10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A) 
• prva obravnava, na podlagi 122. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
subvencioniranju študentske prehrane - prva obravnava, ni 

' primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o divjadi in lovstvu - EPA 995 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 28.10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o divjadi In lovstvu (ZDLov-1) 
- prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava, je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju 

za javne uslužbence - prva obravnava - EPA 1000 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 28. 10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) 
- prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence - prva obravnava, je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih 

držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 

25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče - prva obravnava 

-EPA 1016-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 28. 10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o stalnem prebivanju tujcev z 
državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 
v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče 
(ZSPTDDD) - prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 
122. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so 
imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji 
prijavljeno stalno prebivališče - prva obravnava, je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor 

- druga obravnava - EPA 881 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 30.10. 2003 
ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o volitvah 
v državni zbor (ZVDZ-B) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 134. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v državni zbor - 
druga obravnava, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

ob obravnavi poročila o delu računskega sodišča v letu 2002 - EPA 820 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 29.10.2003 SKLEP 
ob obravnavi Poročila o delu računskega sodišča v letu 2002, 
na podlagi 112. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s poročilom o 

delu računskega sodišča v letu 2002. 

* 
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PRIPOROČILO 

ob obravnavi Osmega rednega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2002 - EPA 

918-111 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi četrtega odstavka 
272. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS. št. 35/02) 
na 30. seji dne 29.10.2003 ob obravnavi Osmega rednega 
letnega poročila Varuha človekovih pravic 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. 

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 
pripomikom zagotovi kot pravilo odprt režim obiskov in daljši 
čas njihovega trajanja, za kar 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 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. 

14. november2003 5 poročevalec, št. 94 



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. 

21. Vlada Republike Slovenije in pristojno ministrstvo morata 
zagotoviti dosledno spoštovanje ustavne pravice do 
zdravstvenega varstva v skladu z 51. členom Ustave 
Republike Slovenije. 

IX. 
Otrokove pravice 

22. 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. 

23. Vlada in pristojno ministrstvo naj s spremembami zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih zagotovi večje pravice 
otrok v postopkih, kadar se 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 

24. 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. 

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

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

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VARSTVU 

PODZEMNIH JAM (ZVPJ) 

- druga obravnava - EPA 1454 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

' Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 801-07/94-4/2 EPA 1454 
Ljubljana, 11.11.2003 za 31. sejo DZ RS 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) 

• druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 46. seji, dne 6.11.2003 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o varstvu podzemnih jam, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala Vlada Republike Slovenije 
5.9.2003. 

Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga zakona opravil na 
19.seji, dne 25.2.2000 še na predlagi prejšnjega poslovnika Državnega zbora. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagateljev zakona sodelovali še 
predstavnik Jamarske zveze Slovenije. 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje podala Zakonodajno- pravna služba 
Državnega zbora z dne 23.10.2003 in Komisija Državnega sveta za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj z dne 9.10.2003. . 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Zakonodajno - pravna služba v svojem mnenju ugotavlja, da je predlog zakona z 
vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom usklajen, podaja pa konkretne 
pripombe k posameznim določbam predloga zakona in sicer k 9., 10., 13., 14., 15., 
16., 19., 21., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 35., 36., 37., 38., 40., 42., 43., 45., 46., 49., 
57., 67., 69. in 70. členu. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. in 133. členom poslovnika 
Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga 
zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje amandmaje. 

Amandmaje sta vložila poslanec Ivan Božič k 4., 8., 15. in 16. členu, ter poslanec 
Alojz Sok k 4., 19. in 20. členu predloga zakona. 

V razpravi o 4. členu predloga zakona je bilo izpostavljeno vprašanje o navedbi 
Jamarske zveze Slovenije kot krovne organizacije jamarskih družtev v predlogu 
zakona. Predlagatelj zakona je pojasnil, da Jamarska zveza Slovenije ni zastopnica 
vseh jamarskih društev v Sloveniji in ni namen predloga zakona predpisati obvezno 
združevanje jamarskih društev. Podatke o jamah, ki jih zbirajo posamezna društva 
bo obdeloval Inštitut za raziskavo Krasa. Predlagana rešitev, ki jo ponuja predlog 
zakona je bila usklajena in jo v društvih in Jamarski zvezi Slovenije podpirajo. Ravno 
tako je bilo izpostavljeno vprašanje jame kot grobišča, v kateri se nahajajo človeški 
posmrtni ostanki in možnbosti navedbe v 19. členu predloga zakona, da se v takih 
jamah izvršuje ekshumacija. Ekshumacije je dovoljeno izvrševati že po zakonu o 
vojnih grobiščih, opredelitev jame kot vojnega grobišča, pa je bila opredeljena v 11. 
členu predloga zakona v skladu z amandmajem odbora. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel amandma k 15. členu poslanca Ivana 
Božiča. 

Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmajev poslanca Ivana Božiča k 4., 
8. in 16. členu ter amandmaje poslanca Alojza Soka k 4., 19. in 20. členu predloga 
zakona. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 9. členu 
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»(1) Naloge strokovne organizacije iz prejšnjega člena opravlja kot javno 
pooblastilo Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU (v nadaljnjem besedilu: inštitut).". 

poročevalec, št. 94 8 14. november 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 
»Inštitut zbere podatke, jih strokovno obdela zaradi ugotovitve ali ima del 
narave res lastnosti iz 2. člena tega zakona in preveri nove podatke z že 
znanimi podatki o odkritih jamah.«. 

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo novi tretji, četrti, peti in šesti 
odstavek. 

V novem šestem odstavku se besedilo »organizacija iz prejšnjega člena« nadomesti 
z besedo «inštitut«. 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se nedvoumno določi, da se naloga zbiranja, strokovne 
obdelave in preverjanja podatkov izvaja kot javno pooblastilo. To javno pooblastilo 
se podeli neposredno z zakonom edini strokovni organizaciji, ki je v Sloveniji 
usposobljena za to delo, to je Inštitut za raziskovanje krasa 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. To je materialna določba in se zaradi tega 
prenaša iz prehodnih določb predloga zakona (67. člen) v naslovni člen. Druge 
predlagane spremembe so redakcijske narave. 

K 10. členu 
V 10. členu se v drugem odstavku beseda »Jama« nadomesti z besedilom: » Del 
narave, ki ima lastnosti jame po tem zakonu,«. 

Obrazložitev: 
Glede na določbo 2. člena predloga zakona, ki določa katere lastnosti mora imeti del 
narave (podzemna jama), da pridobi status podzemne jame po predlogu zakona, ki 
je v skladu s 5. členom tega zakona hkrati tudi naravna vrednota, je treba besedilo 
naslovnega člena ustrezno popraviti. 

K 11. členu: 
V 11. členu se v prvem odstavku v točki 17. za besedilom "jami kot" doda beseda 
"vojnem". 

Obrazložitev: 
Amandma opredeli tudi jame v katerih se nahajajo človeški posmrtni ostanki inje 
možno v skladu za zakonom o vojnih grobiščih izvršiti ekshumacijo. 

K 13. členu 
V 13. členu se v tretjem odstavku besedilo: »so sestavni del Nacionalnega programa 
varstva narave« nadomesti z besedilom: »se določi v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave«. 

Obrazložitev: 
Predlagana uskladitev odpravlja neusklajenost s sistemskim zakonom, ki ne 
obravnava operativnih programov kot sestavnega dela Nacionalnega programa 
varstva narave. 

14. november2003 
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K 16. členu 
V 16. členu se v drugem odstavku besedilo »lahko o fizičnih osebah, ki so pridobile 
potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, uporabijo tudi osebni 
podatki in vzpostavi zbirka, ki jo upravlja ministrstvo« nadomesti z besedilom 
»vzpostavi zbirka o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o usposobljenosti 
za samostojno jamarsko delovanje, ki jo upravlja ministrstvo, pri čemer se 
lahko uporabljajo osebni podatki o teh osebah«. 

Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Minister predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija iz 15. člena 
tega zakona, da lahko izvaja usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje 
in ugotavlja to usposobljenost, obveznosti te organizacije v zvezi z izvajanjem 
usposabljanja in ugotavljanjem te usposobljenosti ter podrobneje uredi 
vodenje zbirke iz tretjega odstavka tega člena in predpiše vsebino ter obliko 
potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje.«. 

Obrazložitev: 
Besedilo drugega odstavka je treba preoblikovati zaradi tega, da je nedvoumna 
obveznost ministrstva, da vzpostavi zbirko podatkov. 

Z dopolnitvijo petega odstavka, da minister predpiše tudi pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati organizacija, da lahko pridobi pooblastilo za usposabljanje za 
samostojno jamarsko delovanje in ugotavljanje te usposobljenosti, je zadoščeno 
zahtevi po predhodni določenosti pogojev s predpisom. Hkrati je tudi dodano, da 
minister predpiše ne samo obliko temveč tudi vsebino potrdila o usposobljenosti. 

K 19. členu 
V 19. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedilom »njeno izvajanje« doda 
besedilo »v odprti jami«. 

V tretjem odstavku se beseda »Soglasje« nadomesti z besedo »Dovoljenje«. 

V četrtem odstavku se za besedilom »soglasju iz« številka »5« nadomesti s številko 
»6«. 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe so uskladitvene narave. 

K 20. členu: 
V drugem odstavku 20. člena se za besedami "organizira kulturna prireditev" doda 
besedilo: "in verski obred". 

Obrazložitev: 
Amandma zagotavlja opravljanje verskih obredov v jamah v katerih se nahajajo 
posmrtni človečki ostanki, ravno tako pa tudi zagotavlja izjemo opravljanja verskih 
obredov v jamah ob soglasju ministrstva. 
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K 21. členu 
V 21. členu se podnaslov člena spremeni tako, da se glasi: 
»(uničenje ali poškodovanje jame zaradi gradnje objektov)«. 

V tretjem odstavku se besedilo »na način« nadomesti z besedilom »pod pogoji«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba odpravlja neusklajenost med vsebino člena, ki ureja 
obveznosti tako pri uničenju, kakor tudi pri poškodovanju jame, in podnaslovom 
člena, ki navaja samo uničenje. Sprememba tretjega odstavka odpravlja 
neusklajenost med prvim in tretjim odstavkom, ker prvi odstavek ne ureja načina 
sprejema prostorskega akta ampak določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se 
lahko sprejme ustrezna odločitev. 

K 25. členu 
V 25. členu se v drugem odstavku za besedilom «1.« postavi vejica in doda besedilo 
»3. in 5.«. 

V tretjem odstavku se črta beseda »lahko«. 

Obrazložitev: 
Sprememba prvega odstavka natančno določa, katere naloge opravlja skrbnik kot 
javno pooblastilo. S črtanjem besede »lahko« v tretjem odstavku se odpravlja dvom 
o tem, da skrbnik mora voditi vpisno knjigo in v ta namen pridobivati podatke. 

K 26. členu 
V 26. členu se v četrtem odstavku za besedo »skrbništva« doda beseda »jam«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba nedvoumno določa, da gre v naslovni določbi za pravni 
institut skrbništva jam. 

K 27. členu 
V 27. členu se v petem odstavku na koncu odstavka doda stavek, ki se glasi: »Pred 
potekom enega leta je treba javni natečaj za pridobitev skrbnika ponoviti.« 

Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev dokončno ureja nastalo razmerje in nalaga obveznost 
ponovitve javnega natečaja za pridobitev skrbnika pred potekom roka, v katerem se 
izjemno rešuje nastalo situacijo. 
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K 28. členu 
V 28. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
«(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri skrbnika ministrstvo pozove osebo, ki je 
bila izbrana, k sklenitvi skrbniške pogodbe.«. 

V tretjem odstavku se beseda »skrbnik« nadomesti z besedilom »oseba iz prvega 
odstavka tega člena«. 

Obrazložitev: 
Uporabljeni pojem »skrbnik« je treba zaradi jasnosti nadomestiti s pravno 
ustreznejšim pojmom, ker gre za osebo, ki je izbrana in ji je bila izdana odločba o 
izbiri, ni pa še skrbnik, ker ni sklenila skrbniške pogodbe. 

K 32. členu 
V 32. členu se v prvem odstavku besedilo »jama, za katero se upravičeno domneva, 
da bo določena« nadomesti z besedilom: »del narave, za katerega se upravičeno 
domneva, da ima lastnosti jame po tem zakonu in bo določen«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je utemeljena iz istih razlogov kot sprememba 10. člena 
predloga zakona. 

K naslovu in III. poglavju predloga zakona 
V celotnem besedilu III. poglavja predloga zakona se pred besedo »jama« doda 
beseda »odprta« v ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 
Celotno III. poglavje se nanaša na rabo jame in sicer samo na rabo odprte jame, ker 
je samo ta dovoljena. Zaradi tega je treba v celotnem poglavju zaradi jasnosti in 
določenosti besedila uporabljati pojem »odprta jama«. 

K 36. členu 
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo »izpolnjuje predpisane pogoje« nadomesti 
z besedilom »je usposobljena za rabo jame in izpolnjuje v aktu o podelitvi 
koncesije določene pogoje«. 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se določa, da mora biti oseba usposobljena za rabo jamo 
ter da mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani v aktu o podelitvi koncesije. 
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K 37. členu 
V 37. členu se besedilo »Če je podeljena koncesija za rabo jame v namene 
jamskega turizma ali v druge podobne namene« nadomesti z besedilom «Če se v 
okviru rabe jame iz 35. člena tega zakona izvaja vodenje po jami«. 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo je jasneje opredeljen namen določbe, ki zavezuje 
koncesionarja k določenemu ravnanju, če raba jame vključuje vodenje po jami. 

K 38. členu 
V 38. členu se v prvem odstavku številka »36« nadomesti s številko »35«. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. 

K 39. členu 
V 39. členu se v tretjem odstavku črta 6. točka. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. 

K 40. členu 
V 40. členu se v prvem odstavku beseda »objekte« nadomesti z besedo »gradnjo«. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. 

K 42. členu 
V 42. členu se v drugem odstavku za besedo »izvajajo« doda besedilo »kot javno 
pooblastilo«. 

V tretjem odstavku se besedilo »po končanem usposabljanju.« nadomesti z 
besedilom »,ki ga po uspešno končanem usposabljanju izda organizacija iz 
prejšnjega odstavka.«. 

V četrtem odstavku se beseda »pridobitev« nadomesti z besedo »izbiro«. 

Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(7) Minister predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija iz drugega 
odstavka tega člena, da lahko izvaja usposabljanje za jamske vodnike in 
preverja to usposobljenost, obveznosti te organizacije v zvezi z izvajanjem 
usposabljanja za jamske vodnike in potekom izpita in predpiše vsebino ter 
obliko potrdila o opravljenem izpitu za jamskega vodnika.«. 
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Obrazložitev: 
Utemeljitev spremembe je enaka kot utemeljitev k 15. in 16. členu 

K 43. členu 
V 43. členu se v prvem odstavku besedilo »lahko o fizičnih osebah, ki so pridobile 
potrdila o opravljenem izpitu za jamskega vodnika, uporabijo tudi osebni podatki in 
vzpostavi register jamskih vodnikov, ki jo upravlja ministrstvo.« nadomesti z 
besedilom »vzpostavi register jamskih vodnikov, ki ga upravlja ministrstvo, pri 
čemer se lahko uporabijo osebni podatki o fizičnih osebah, ki so pridobile 
potrdila o opravljenem izpitu za jamskega vodnika«. 

V četrtem odstavku se črta 1. točka. 

Obrazložitev: 
Obrazložitev k spremembi prvega odstavka je enaka kot obrazložitev k spremembi 
16. člena. 
Besedilo 1. točke v četrtem odstavku je treba črtati, ker v predlogu zakona niso 
predpisani drugi pogoji za vpis v register, kot izkazano potrdilo o usposobljenosti za 
jamskega vodnika. 

K 45. členu 
V 45. členu se v prvem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »in predpisov 
oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi,«. 

V drugem odstavku se v 2. točki besedilo »ali lastnika predmeta, ki se v jami nahaja« 
nadomesti z besedilom: »ali osebe, ki ji je bila izdana pravnomočna sodba o 
prekršku zaradi kršitve režimov, v primeru, ko kršiteljev ni mogoče ugotoviti pa 
na stroške lastnika predmeta ali snovi, katerih odstranitev se odredi.«. 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se vzpostavlja inšpekcijski nadzor tudi nad predpisi in 
ukrepi izdani na podlagi predloga zakona. Poleg tega se pravno ustrezneje določa, 
komu je moč naprtiti stroške inšpekcijskega ukrepa odstranitve stvari iz jame. 

K 46. členu 
V 46. členu se črta besedilo » oziroma z njim izenačeno osebo, ki skrbi za jamo«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave. 
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K 49. členu 
V 49. členu se v prvem odstavku v: 
9. točki beseda"dovoljenja" nadomesti z besedo "soglasja", beseda »dovoljenjem« 
pa z besedo »soglasjem«; 
14. točki za besedo »dovoljenja« doda besedilo »poškoduje ali«. 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe so redakcijske narave. 

K 51. členu 
V 51. členu se v četrtem odstavku za besedo »posameznik« postavi pika, besedilo 
do konca stavka se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba redakcijske narave. 

K 57. členu 
V 57. členu se v drugem odstavku za besedo »zakona« postavi pika, besedilo do 
konca odstavka se črta. 

Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 
»(3) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena pridobi koncesijo za rabo 
jame, ima pravico brezplačne uporabe jamske infrastrukture za čas njene 
amortizacijske dobe. Čas trajanja koncesije mora biti najmanj enak 
amortizacijski dobi jamske infrastrukture, ki se ugotovi v pogodbi iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena koncesije ne pridobi ali pa 
koncesijsko razmerje preneha pred potekom amortizacijske dobe jamske 
infrastrukture iz razlogov, ki niso na strani koncesionarja, je pravna oseba iz 
prvega odstavka tega člena upravičena do povrnitve vlaganj v jamsko 
infrastrukturo v višini neamortizirane knjigovodske vrednosti te infrastrukture v 
bilanci stanja v zadnjem letu pred prenehanjem koncesije oziroma v primeru ne 
pridobitve koncesije v letu pred uveljavitvijo tega zakona. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ureditev razmerij glede višine 
vloženih sredstev v naravne znamenitosti, redkosti oziroma prirodne 
znamenitosti iz priloge zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 
31/00-popr. in 119/02) od številke 14 do 83 in od številke 86 do 114.« 

Obrazložitev: 
S predlagano spremembo se jasneje ureja prehodni režim lastninjenja jamske 
infrastrukture, zlasti pravica do brezplačne uporabe jamske infrastrukture za čas 
trajanja morebitnega koncesijskega razmerja. 
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K 58. členu 
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Glede določitve odškodnine za jamsko infrastrukturo, ki je bila do uveljavitve 
tega zakona v zasebni lastnini, se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 1,10/02 in 8/03-popr ), ki se nanašajo na 
odškodnino v primeru razlastitve nepremičnin.« 

Obrazložitev; 
S predlagano spremembo se natančneje določa uporaba predpisov za določitev 
višine odškodnine v primeru, da je jamska infrastruktura v zasebni lastnini. 

K S9.členu 
V 59. členu se v tretjem odstavku za besedo »vloge« doda besedilo »o 
zainteresiranosti«. 

Obrazložitev: • \ 
S predlagano spremembo se natančneje določi vsebina vloge, ki jo ureja predlog 
zakona. 

K 60. členu 
V 60. členu se v prvem odstavku beseda »izvršilne« nadomesti z besedo 
»podzakonske«. 

Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

K 62. členu 
V 62. členu se v prvem odstavku besedilo »o določitvi jam za naravne vrednote« 
nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 10. člena tega zakona«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 10. členu 
predloga zakona. 

K 67. členu 
Črta se 67. člen. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 8. členu 
predloga zakona. 
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K 6i8. členu 
V 68. členu se v prvem odstavku za besedo »določitev« beseda »jam« nadomesti z 
be .cedilom »delov narave, ki imajo lastnosti jame po tem zakonu«. 

V drugem odstavku se beseda »jam« nadomesti z besedilom »delov narave, ki 
imajo lastnosti jame po tem zakonu«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 10. členu predloga 
zakona. 

K 69. členu 
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni in sicer za: 
1. prekršek iz 49. člena tega zakona: 

pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 4,000.000 

tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
posameznik v razponu od 50.000 dO 150.000 tolarjev; 

2. prekršek iz 50. člena tega zakona: 
koncesionar- pravna oseba v razponu od 500.000 do 10,000.000 tolarjev, 
koncesionar-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 500.000 do 

5,000.000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
koncesionar- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

3. prekršek iz 51. člena tega zakona: 
pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 4,000.000 

tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

4. prekršek iz 52. člena tega zakona: 
skrbnik-pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
skrbnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 

4,000.000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
skrbnik-posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

5. prekršek iz 53. člena tega zakona: 
posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
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6. prekršek iz 54. člena tega zakona: 
pravna oseba v razponu od 900.000 do 24,000.000 tolarjev; 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 12,000.000 

tolarjev; 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 300.000 do 1,500.000 

tolarjev; 
posameznik v razponu od 50.000 do 450.000 tolarjev." 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

K 70. čienu 
Besedilo 70. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za varstvo jam, ki se nahajajo na območju Regijskega parka Škocjanske jame, 
ustanovljenega z zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, 
št. 57/96), se določbe tega zakona, razen 1. do 13. člena, 17., 18., prvega 
odstavka 19., 42. in 43. člena, ne uporabljajo.« 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je po končani razpravi o členih zakona ter razpravi 
in glasovanju o vloženih amandmajih in amandmajih odbora v skladu s 126. členom 
poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih 
sprejel. 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena 
poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o varstvu 
podzemnih jam sestavni del poročila. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Branko Jane. 

Biljana Fon, univ.dlpl.ing.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
Podsekretarka Državnega zbora RS predsednik 
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DOPOLNJ EN PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PODZEMNIH JAM (ZVPJ) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Ta zako n ureja varstvo in rabo podzemnih jam, varstvene režime, ukrepe 
varstva in druga pravila ravnanja, vključno z obnovitvijo podzemnih jam, ki so 
onesnažene ali poškodovane. 

2. člen 
(podzemna jama) 

(1) Podzemnai jama po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: jama) je na naravni 
način nastali prostor v kamnini, ki je v zunanji prostor zaključen z navpično 
projekcijo roba pokritega dela jame ali brezno z vhodno depresijo od tam, kjer 
naklon pobočja preseže 30 stopinj in katerega prehodni del je daljši ali globlji od 
10 m, ne gledis na to ali je vhod oziroma izhod (v nadaljnjem besedilu: vhod) 
naraven ali je plod človekovega dela. Jame so votline, razpoke, brezna in 
podzemni rovi i n so lahko suhe ali stalno ali občasno, deloma ali v celoti zalite z 
vodo. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zaradi morfoloških, 
hidroloških, favnističnih ali drugih posebnosti določi za jamo tudi prostor iz 
prejšnjega odstavka, ki je krajši od 10 m. 

3. člen 
(načelo varstva in ohranitve jam) 

Odkrivanje in raziskovanje jam, jamarstvo, ogledovanje jam, spremljanje stanja in 
obnovitev poškodovanih jam, varovanje jam in njihova raba oziroma kakršno koli 
ravnanje z njimi, morajo potekati tako; da se čim manj prizadenejo jama, jamski 
inventar in jamski }:ivi svet. 

4. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu upora bljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. Jamarstvo, jamar sko delovanje je odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje 

ter obiskovanje jgim v športno rekreativne namene, pri čemer je potrebna 
posebna usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje. 

2. Jamska infrastruktura so vsi grajeni objekti in nepremične naprave v jami, ki 
služijo ali so nekoč služili, varstvu oziroma rabi jame. 

3. Jamski inventar so vse naravne tvorbe v jami, zlasti sigove (kapniške) tvorbe 
v vseh njenih pojawnih oblikah, minerali, kristali, oblike v blatu in ilovici ter 
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reliefne oblike na stenah, stropu in tleh in drugi sedimenti ter paleontološki in 
arheološki ostanki oziroma kulturne plasti. Jamski inventarje del jame. 

4. Jamski turizem je dejavnost pravnih ali fizičnih oseb, ki za plačilo vodijo 
obiskovalce v jame, ki so lahko urejene za turistični obisk. 

5. Jamski vodnik ali jamska vodnica (v nadaljnjem besedilu: jamski vodnik) je 
fizična oseba, ki je usposobljena za vodenje obiskovalcev po jami iri vpisana 
v register jamskih vodnikov. 

6. Jamski živi svet so vse prosto živeče živali in prosto rastoče rastline, ki v jami 
stalno ali občasno živijo ali rastejo. 

7. Jamar ali jamarka (v nadaljnjem besedilu: jamar) je fizična oseba, ki je 
usposobljena za samostojno jamarsko delovanje. 

8. Jamarsko društvo je društvo, katerega ustanovni akt opredeljuje ja marstvo kot 
osnovno dejavnost društva. 

9. Obiskovalec ali obiskovalka jame (v nadaljnjem besedilu: obiskovalec jame) 
je fizična oseba, ki si za plačilo ogleda jamo. 

10. Odkrivanje in raziskovanje jam obsega odkrivanje novih jam ali de; lov jam, 
pridobivanje podatkov in vzorcev, merjenja vseh vrst, fotografiranje, filmanje 
in audio ter video snemanje za dokumentarne namene. Izvaja se v 
znanstveno - raziskovalne in športno - rekreativne namene. 

11. Odprta jama s prostim vstopom je vsaka jama, ki je nenadzorovan vstop oseb 
v jamo v skladu z varstvenim režimom po tem zakonu, ne more poškodovati. 

12. Odprta jama z nadzorovanim vstopom je jama, v kateri je naravno jamsko 
okolje tako ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali ogrozil vsak nenadzorovan 
vstop oseb v jamo. 

13. Ogledovanje jame je obisk jame, pri čemer se uporabljajo naravne poti in 
prehodi oziroma jamska infrastruktura. 

14. Skrbništvo jam je izvajanje posameznih nalog varstva redkih ali ogroženih jam 
ali tistih jam, ki po strokovnih merilih vrednotenja na podlagi predpisov s 
področja ohranjanja narave izstopajo. 

15. Skrbnik ali skrbnica jame (v nadaljnjem besedilu: skrbnik jame) je oseba, ki 
izvaja skrbništvo jam na podlagi sklenjene skrbniške pogodbo ali oseba 
javnega prava, ki izvaja skrbništvo jam v okviru nalog javne službe na 
področju ohranjanja narave. 

16. Zaprta jama je jama, v kateri je naravno jamsko okolje tako rćanljivo, da bi ga 
lahko poškodoval ali ogrozil vsak vstop oseb v jamo. 

5. člen 
(status in lastnina) 

(1) Jame so naravne vrednote državnega pomena in naravno javno dobro ter so 
v lasti države. 

(2) Jamska infrastruktura je v lasti države. 

(3) Jame in jamska infrastruktura niso v pravnem prometu. 
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6. člen 
(uporaba predpisov s področja ohranjanja narave) 

(1) Za varstvo jam se uporabljajo tudi določbe predpisov, Ki urejajo sistem 
varstva naravnih vrednot, v kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona. 

(2) Jama, ki je na podlagi predpisov, ki urejajo področje ohranjanja narave, 
določena za ekološko pomembno območje ali posebno varstveno območje, se 
obravnava tudi po teh predpisih. 

(3) Jame so habitatni tipi in se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave. 

7. člen 
(uporaba predpisov s področja varstva kulturne dediščine) 

Če se v jamah nahajajo arheološki ostanki oziroma kulturne plasti, ki so kulturna 
dediščina, se njihovo varstvo zagotavlja na podlagi predpisov, ki urejajo področje 
varstva kulturne dediščine v skladu s tem zakonom. 

II. VARSTVO JAM 

2.1 Status naravne vrednote 

8. člen 
(obveznost sporočanja podatkov) 

(1) Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali 
del jame, je dolžan o tem obvestiti strokovno organizacijo, ki je usposobljena za 
strokovno ugotavljanje in preverjanje podatkov o jamah. 

(2) Minister ali ministrica, pristojna za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: 
ministec), podrobneje določi obseg in način sporočanja podatkov iz prejšnjega 
odstavka. 

9. člen 
(strokovna obdelava podatkov) 

(1) Naloge strokovne organizacije iz prejšnjega člena opravlja kot javno 
pooblastilo Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU (v nadaljnjem besedilu: inštitut). 

(2) Inštitut zbere podatke, jih strokovno obdela zaradi ugotovitve ali ima del 
narave res lastnosti iz 2. člena tega zakona in preveri nove podatke z že 
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znanimi podatki o odkritih jamah. 

(3) Podatki, obdelani v skladu z določbo prejšnjega odstavka, in 
pripravljeni v obsegu iz drugega odstavka 10. in prvega odstavka 11. člena 
tega zakona ter na način, ki ga predpiše minister, se letno sporočajo 
organizaciji, pristojni za ohranjanje narave. 

(4) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ima pravico vpogleda v 
podatke iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Stroški zbiranja, obdelave in preverjanja podatkov iz tega člena 
bremenijo državni proračun. 

(6) Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), in inštitut uredita medsebojna razmerja v zvezi z zbiranjem, 
strokovno obdelavo in preverjanjem podatkov o jamah s pogodbo, ki 
vsebuje zlasti opredelitev kvalitete storitve, predvideni letni obseg dela, 
njegovo finančno ovrednotenje ter način plačila. 

10. člen 
(status naravne vrednote) 

(1) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pripravi strokovni predlog 
za razvrstitev jam glede režima vstopa v jame, ki vsebuje podatke iz 
drugega in tretjega odstavka tega člena in ga predloži ministrstvu. 

(2) Del narave, ki ima lastnosti jame po tem zakonu se določi za naravno 
vrednoto s predpisom ministra v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
ohranjanja narave, z določitvijo zlasti naslednjih podatkov: 
1. identifikacijska številka jame, 
2. ime jame, 
3. tip jame, 
4. opredelitev vhoda v jamo z geografskimi koordinatami in 
5. razvrstitev jame glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali 

nadzorovanim vstopom ali zaprte jame. 

(3) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka, se podatki o legi 
vhoda v jamo ne navedejo z geografskimi koordinatami, če bi javnost 
podatkov o legi vhoda v jamo lahko ogrozilo jamo. 

11. člen 
(vsebina registra naravnih vrednot) 

(1) V registru naravnih vrednot se vodijo za jame zlasti podatki o: 
1. identifikacijski številki jame; 
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2. imenu in sinonimih, če jih jama ima; 
3. tipu oziroma tipih jame po mednarodno primertjivi klasifikaciji; 
4. razvrstitvi jame glede režima vstopa; 
5. legi jame (Gauss-Kruegerjevi koordinati, kota vhoda, način določitve 

koordinat in kote vhoda, opis dostopa); 
6. katastrskih občinah leg vhodov v jamo; 
7. merskih podatkih o jami; 
8. stanju jame; 
9. stanju jamske infrastrukture; 
10. jamskem živem svetu in jamskem inventarju ter posebnostih jame; 
11. izvedenih ukrepih varstva jam; 
12. prepovedih ogledovanja in obiskovanja jame ali njenega dela; 
13. podeljenih koncesijah za rabo jame; 
14. skrbnikih jame (osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, stalno ali 

začasno prebivališče, poklic); 
15. opremi potrebni za obisk jame; 
16. fizični ali pravni osebi, kije prispevala podatke za evidentiranje jame, 

imena prvopristopnikov ali prvopristopnic (osebno ime, dan, mesec in 
leto rojstva, stalno ali začasno prebivališče za fizično osebo ter ime in 
sedež pravne osebe) in datum odkritja jame; 

17. jami kot vojnem grobišču. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so javni, razen podatkov iz 5. in 10. 
točke, ki so dostopni javnosti v obliki na način ter v obsegu, kot je to 
določeno v predpisih, ki urejajo področje ohranjanja narave. 

2.2 Spremljanje stanja iam 

12. člen 
(obseg spremljanja stanja) 

(1) Spremljanje stanja jam obsega opazovanje in nadzorovanje odkritih jam v 
Republiki Sloveniji, njihovega jamskega živega sveta in jamskega inventarja, 
ekoloških razmer v jamah, onesnaženosti jam in številu obiskovalcev jam. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka sporočajo na predpisan način enkrat letno 
organizaciji, pristojni za ohranjanje narave, skrbniki, upravljavci zavarovanih 
območij, koncesionarji ali koncesionarke (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) in 
jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu. 

(3) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, spremlja stanje zaprtih jam. 

(4) Podrobnejšo vsebino ter način in obliko sporočanja podatkov iz prvega 
odstavka tega člena predpiše minister. 
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13. člen 
(poročilo o stanju jam) 

(1) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pripravlja letno poročilo o 
stanju jam na podlagi podatkov iz prejšnjega člena in na podlagi podatkov, 
ki se vodijo zaradi spremljanja stanja ohranjenosti narave v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je sestavni del poročila o stanju na 
področju ohranjanja narave. 

(3) Sestavni del poročila iz prvega odstavka tega člena je tudi predlog 
ukrepov, potrebnih za varovanje in sanacijo jam, zlasti operativni program 
čiščenja onesnaženih jam, ki se določi v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave. 

2.3 Obvezna pravila ravnanja 

2.3.1 Odkrivanje in raziskovanje iam 

14. člen 
(odkrivanje in raziskovanje jam) 

(1) Odkrivanje in raziskovanje jam ali delov jam lahko opravljajo za to 
usposobljene fizične osebe, ki morajo sporočati svoje rezultate strokovni 
organizaciji iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, v obsegu podatkov iz 
drugega odstavka 10. in prvega odstavka 11. člena tega zakona. 

(2) Usposobljenost fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
se izkazuje s potrdili, da so usposobljene za samostojno jamarsko delovanje. 

(3) Fizične osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico prostega vstopa v 
vse odprte jame v skladu z določbami tega zakona. 0 nameravanem vstopu v 
jamo morajo pravočasno obvestiti skrbnika jame, koncesionarja ali upravljavca 
zavarovanega območja. Aktivnosti teh oseb v jamah ne smejo motiti delovnega 
procesa koncesionarja ali upravljavca zavarovanega območja. 

15. člen 
(usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje) 

(1) Usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje in ugotavljanje te 
usposobljenosti izvaja Jamarska zveza Slovenije kot javno pooblastilo . 

(4) Usposabljanje in ugotavljanje usposobljenosti za samostojno jamarsko 
delovanje se v delu, ki se nanaša na varstvo jam v skladu š tem zakonom, 
izvaja po programu, ki ga potrdi minister. 
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16. člen 
(potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje) 

(1) Pooblaščene organizacije izdajajo fizičnim osebam, ki so uspešno 
opravile usposabljanje in preverjanje usposobljenosti, potrdila o 
usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. 

(2) Zaradi varstva jam in izvajanjem nadzora nad odkrivanjem in 
raziskovanjem jam se vzpostavi zbirka o fizičnih osebah, ki so pridobile 
potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, ki jo upravlja 
ministrstvo, pri čemer se lahko uporabljajo osebni podatki o teh osebah. 

(3) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: datum in 
zaporedna številka vpisa, datum in številka potrdila, osebno ime, rojstni 
podatki, državljanstvo, poklic in stalno ali začasno prebivališče. Osebni 
podatki iz zbirke se hranijo trajno. 

(4) Ministrstvo vpiše v zbirko iz drugega odstavka tega člena tudi tujca ali 
tujko (v nadaljnjem besedilu: tujec), na podlagi izkazanega članstva te 
osebe v društvu, ki se ukvarja z jamarskim delovanjem in je član 
mednarodne zveze takih društev. 

(5) Minister predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija iz 15. člena 
tega zakona, da lahko izvaja usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje 
in ugotavlja to usposobljenost, obveznosti te organizacije v zvezi z izvajanjem 
usposabljanja in ugotavljanjem te usposobljenosti ter podrobneje uredi 
vodenje zbirke iz tretjega odstavka tega člena in predpiše vsebino ter obliko 
potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. 

2.3.2 Varstveni režim 

17. člen 
(varstveni režim glede vstopa v jamo) 

(1) Jame so s predpisom ministra iz drugega odstavka 10. člena tega zakona 
razvrščene na zaprte jame in odprte jame z nadzorovanim ali prostim vstopom. 

(2) V odprte jame s prostim vstopom je dovoljen vstop vsakomur pod enakimi 
pogoji. 

(3) V odprte jame z nadzorovanim vstopom je vstop dovoljen vsakomur, če je 
nadzorovan, registriran in se izvede v dovoljenem obsegu, kadar je le ta 
predpisan. 

(4) V zaprte jame je vstop prepovedan, razen v primeru znanstveno 
raziskovalnega in arheološkega dela, ki se lahko izvaja na podlagi dovoljenja 
ministrstva. 
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(5) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo dovoljena ravnanja in posegi v 
jami ter drugi pogoji za izvedbo posega v naravo. 

(6) Ravnanja iz četrtega odstavka tega člena morajo potekati pod strokovnim 
nadzorom organizacije, pristojne za ohranjanje narave, ki pripravi tudi poročilo o 
stanju zaprte jame. 

18. člen 
(varstveni režim v jami) 

(1) V jami velja varstveni režim, po katerem je prepovedano: 
1. zadrževati se v jami v nasprotju z nameni dovoljenimi s tem zakonom in 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave; 
2. onesnaževati stene, strop ali tla jame, zrak v jami ali vode, ki tečejo skozi 

jamo; 
3. vrtati v stene, strop ali tla jame; 
4. minirati; 
5. povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA); 
6. povzročati vibracije; 
7. skladiščiti ali odlagati predmete, snovi ali odpadke; 
8. kuriti ali kaditi; 
9. uporabljati svetila z odprtim plamenom, razen acetilenskih in drugih plinskih 

svetil; 
10.uporabljati vse vrste vozil in plovil z uporabo motorja, razen podvodnih 

skuterjev na električni pogon zaradi raziskovanja sifonov v zalitih delih jam; 
11. uporabljati vse vrste zračnih plovil in letalskih naprav, razen balonov, zaradi 

izvajanja raznih raziskav; ' 
12.postavljati kakršnekoli stalne ali začasne objekte, razen za namene, 

dovoljene s tem zakonom v predpisanem obsegu; 
13.karkoli puščati v jami; 
14.filmsko ali video snemati v jami, razen individualnega snemanja za lastne 

potrebe s pomočjo svetil, ki ne presegajo moči 50W; 
15.graditi jamsko infrastrukturo; 
16.uničevati, poškodovati ali odstranjevati jamski inventar; 
17.odnašati iz jame jamski inventar, ga spravljati v promet ali izvažati; 
18.uničevati, poškodovati, nabirati ali odnašati rastline ali njihove dele; 
19.loviti, ubijati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu v jami ali namerno 

vznemirjati in odnašati iz jame živali v vseh razvojnih oblikah, ki živijo v 
jamah, ali se v njih občasno zadržujejo; 

20. uničevati, poškodovati, zbirati ali prenašati gnezda in legla živali, ki stalno ali 
občasno živijo v jamah; 

21.preprečevati živalim selitev in rastlinam naravno razširjanje; 
22.odkopavati ali prekopavati sedimente, arheološke ali paleontološke plasti ter 

odnašati, prenašati ali poškodovati paleontološke ali arheološke predmete. 

(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka ne veljajo pri reševanju ljudi iz jame. 
Reševanje mora biti izvedeno z ukrepom, ki ob enakem učinku najmanj 
poškoduje jamo. 
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19. člen 
(izjeme) 

(1) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena: 
1. lahko koncesionar ali upravljavec zavarovanega območja v odprti jami 

gradi, vzdržuje ali uporablja jamsko infrastrukturo ter filmsko in video 
snema na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu in v 
drugih predpisih po tem zakonu in zakonu, ki ureja ohranjanje narave; 

2. je med odkrivanjem in raziskovanjem odprtih jam dovoljeno odkopavati 
ali prekopavati sedimente ter vrtati v odprti jami, vendar v najmanjšem 
možnem obsegu in ob izboru načinov, ki z najmanj povzročene škode 
dosežejo cilj, razen v sigove tvorbe in puščati v jami opremo, ki se 
uporablja za tehnično opremljanje jame ali raziskovanje; 

3. je dovoljen zajem vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
postavitev objektov ter naprav, potrebnih za njeno izvajanje v odprti jami 
, ki se izvede tako, da se v čim manjši meri prizadenejo odprta jama, 
jamski inventar in jamski živi svet, in na način ter pod pogoji, določenimi 
na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave, in zakona, ki ureja rabo 
vode; 

4. lahko ministrstvo dovoli postavitev vrat na vhodu v jamo ali v del jame, 
če je to potrebno zaradi varstva jame; 

5. lahko ministrstvo zaradi znanstveno raziskovalnega ali izobraževalnega 
dela, dovoli fizični ali pravni osebi, paleontološka izkopavanja, jemanje 
vzorcev kamnin, mineralov in fosilov, nabiranje primerkov rastlinskih 
vrst in odlov posameznih živalskih osebkov v jami v skladu s predpisi, s 
področja ohranjanja narave; 

6. se lahko opravljajo v jami arheološka raziskovanja v skladu s predpisi, 
ki urejajo področja varstva kulturne dediščine, in na podlagi 
predhodnega soglasja ministrstva, s katerim se določijo pogoji ravnanja 
v jami; 

7. lahko ministrstvo dovoli filmsko in video snemanje v odprti jami in 
določi pogoje, v skladu s katerimi se lahko snema v odprti jami, da se 
ne prizadene jama, jamski inventar in jamski živi svet; 

8. lahko ministrstvo dovoli jamarski reševalni službi izvajanje reševalne 
vaje v odprti jami in določi pogoje, v skladu s katerimi se reševalna vaja 
lahko izvede, da se v čim manjši meri prizadene jama, jamski inventar in 
jamski živi svet. 

(2) Dovoljenja za poseg v naravo iz 4., 5., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka 
izdaja ministrstvo v skladu s postopkom, ki je določen v zakonu, ki ureja 
področje ohranjanja narave. 

(3) Dovoljenje iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izda na podlagi 
strokovnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 
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(4) V dovoljenjih iz 4., 5., 7. in 8. točke in soglasju iz 6. točke prvega 
odstavka tega člena se lahko določi tudi obvezen strokovni nadzor nad 
posegom v naravo. 

(5) Strokovni nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja organizacija, pristojna za 
ohranjanje narave, ki pripravi tudi poročilo o poteku posega v naravo in o 
stanju jame. 

(6) Stroški strokovnega nadzora bremenijo izvajalca ali izvajalko (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec) posega v naravo. 

20. člen 
(prepoved javnih shodov in prireditev) 

(1) V jami je prepovedano organizirati javne shode in javne prireditve. 

(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka, se v jami lahko organizira 
kulturna prireditev in verski obred, če z njo soglaša ministrstvo pod 
pogojem, da se s tem ne prizadene jama, jamski inventar in jamski živi svet 
V soglasju se lahko določijo tudi pogoji pod katerimi se lahko organizira 
kulturna prireditev v jami, ki se nanašajo zlasti na določitev dovoljenih 
obremenitev jame. 

2.3.3 Varstvo iam pri gradnji objektov 

21. člen 
(uničenje ali poškodovanje jame zaradi gradnje objektov) 

(1) Če se gradnja objektov, ki se gradijo v javno korist skladno z zakonom, 
ne da izvesti brez uničenja ali velikega poškodovanja znanih jam in tudi ni 
drugih za ohranitev narave ustreznejših rešitev, se v postopku sprejema 
prostorskih aktov lahko sprejme odločitev, da druga javna korist prevlada 
nad javno koristjo ohranjanja narave. Pri tem je treba sprejeti tudi 
omilitvene ali izravnalne ukrepe, v skladu s predpisi s področja ohranjanja 
narave, ki so v skladu s stopnjo poškodovanja ali uničenja jame in 
naravovarstvenim pomenom jame. 

(2) Pri določitvi oblike izravnalnega ukrepa ima prednost vzpostavitev 
drugega območja, pomembnega za varstvo naravnih vrednot. 

(3) Ministrstvo dovoli investitorju ali investitorici (v nadaljnjem besedilu: 
investitor) poškodovanje ali uničenje jame na podlagi prostorskega akta, 
sprejetega pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se odloči tudi o načinu odstranitve 
jamskega inventarja in jamskega živega sveta ter naloži investitorju 
obveznost dokumentiranja prvotnega stanja jame. 

(5) Dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena je obvezna sestavina vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 

22. člen 
(ravnanje ob odkritju jame med gradnjo objektov) 

(1) Če se med gradnjo objektov odkrije jama, je treba ravnati na način kot ga za 
najdbe mineralov in fosilov predpisuje zakon, ki ureja ohranjanje narave. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ministrstvo odloči o raziskavi 
odkrite jame v treh dneh od prejema prijave odkritja. 

(3) Dokumentiranje in ovrednotenje jame ter morebitno fizično zavarovanje 
vhoda v jamo iz prejšnjega člena in prejšnjega odstavka zagotovi organizacija, 
pristojna za ohranjanje narave, na stroške investitorja. 

2.3.4 Čezmerna obremenitev iame 

23. člen 
(čezmerna obremenitev jame) 

(1) Za čezmerno obremenitev jame se šteje vsako onesnaženje, ki spreminja 
naravne lastnosti jame in poškodovanje jame, ki je storjeno v nasprotju z določili 
tega zakona. 

(2) Povzročitelj ali povzročiteljica (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) čezmerne 
obremenitve je kazensko in odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. 

2.4 Ukrepi varstva tam 

24. člen 
(ukrepi varstva jam) 

(1) Zaradi varstva jam izvaja država ukrepe varstva jam. 

(2) Ukrepi varstva jam so skrbništvo, zavarovanje in začasno zavarovanje ter 
obnovitev. 
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2.4.1 Skrbništvo 

25. člen 
(vsebina skrbništva) 

(1) Skrbništvo jam je izvajanje naslednjih nalog varstva jam: 
1. nadzor vstopa v jamo; 
2. postavitev in vzdrževanje jamske infrastrukture za nadzor vstopa v jamo 

(vrata, ograja in ključavnica); 
3. vodenje vpisne knjige oseb, ki vstopajo v jamo; 
4. seznanjanje obiskovalcev s predpisanimi varstvenimi režimi; 
5. nadzor spoštovanja predpisanih varstvenih režimov; 
6. skrb za ohranitev jame, jamskega živega sveta in jamskega inventarja; 
7. sporočanje predpisanih podatkov organizaciji, pristojni za ohranjanje 

narave. 

(2) Naloge iz 1., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se opravljajo kot javno 
pooblastilo. 

(3) Zaradi varstva jam in izvajanja nadzora nad vstopom v jamo skrbnik 
jame od oseb, ki vstopijo v jamo, pridobiva osebne podatke in vzpostavi ter 
kot zbirko podatkov upravlja vpisno knjigo oseb, ki vstopajo v jamo. 

(4) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: datum in 
zaporedna številka vpisa, osebno ime, rojstni podatki, državljanstvo, stalno 
ali začasno prebivališče, namen zadrževanja v jami in čas trajanja 
zadrževanja v jami. Osebni podatki iz zbirke se hranijo deset let od vpisa v 
zbirko. 

26. člen 
(določitev jam za skrbništvo) 

(1) Minister določi jame, v katerih naj se izvaja skrbništvo, na podlagi 
strokovnega predloga organizacije, pristojne za ohranjanje narave, ki je 
oblikovan ob upoštevanju naravovarstvene vrednosti in ogroženosti 
posameznih jam. 

(2) Jama ima lahko samo enega skrbnika. 

(3) Na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila država, opravlja 
skrbništvo jam iz prvega odstavka tega člena praviloma upravljavec 
zavarovanega območja. 

(4) Če upravljavec zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država, ni 
usposobljen za opravljanje nalog skrbništva jam, se izvede javni natečaj za 
pridobitev skrbnika za jame iz prvega odstavka tega člena na način iz 27. 
člena tega zakona. 
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27. člen 
(izbor skrbnika) 

(1) Ministrstvo objavi javni natečaj za pridobitev kandidatov za skrbnike jam 
iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Javni natečaj za pridobitev kandidatov za skrbnike vsebuje zlasti: 
1. podatke o jamah iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi biti skrbnik jam, in se 

nanašajo zlasti na usposobljenost za opravljanje nalog skrbništva, ki 
vključuje poleg izkazane usposobljenosti za samostojno jamarsko 
delovanje tudi potrebne kadre in opremo, 

3. pričakovano višino nadomestila za skrbništvo. 

(3) Fizična ali pravna oseba, ki je lastnik zemljišča, na katerem se nahaja 
vhod v jamo, ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev prednostno pravico 
do pridobitve skrbništva te jame. 

(4) Če se prijavi več kandidatov ali kandidatk (v nadaljnjem besedilu: 
kandidat), ki enakovredno izpolnjujejo razpisne pogoje in ne gre za primer 
iz prejšnjega odstavka, ima v postopku izbora prednostno pravico 
jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, in je jamo raziskalo, ustrezno 
dokumentiralo ter skrbelo zanjo do objave javnega natečaja. 

(5) Če na podlagi javnega natečaja ni mogoče izbrati skrbnika ali če izbrana 
oseba noče skleniti pogodbe o skrbništvu, sklene ministrstvo brez 
ponovnega javnega natečaja pogodbo o skrbništvu za te jame z 
organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, za določen čas enega leta. 
Pred potekom enega leta je treba javni natečaj za pridobitev skrbnika 
ponoviti. 

i 

(6) V postopku izbire skrbnika se glede določanja meril za izbiro, javnega 
odpiranja ponudb, njihovega pregleda in vrednotenja ter drugih vprašanj, ki 
niso urejena s tem zakonom, uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna 
naročila. 

28. člen 
(vsebina skrbniške pogodbe) 

(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri skrbnika ministrstvo pozove osebo, ki 
je bila izbrana, k sklenitvi skrbniške pogodbe. 

(2) Skrbniška pogodba mora biti sklenjena najkasneje v treh mesecih od 
dokončnosti odločbe o izboru. 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v roku iz prejšnjega odstavka 
ne želi skleniti skrbniške pogodbe, ministrstvo z odločbo razveljavi 
odločbo o izbiri iz prvega odstavka tega člena. 
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(4) V skrbniški pogodbi se podrobneje določijo zlasti obveznosti skrbnika v 
zvezi z opravljanjem skrbništva, načinom izvajanja nadzora nad vstopom v 
jamo, trajanje skrbništva, materialni stroški in višina nadomestila za 
materialne stroške v zvezi z izvajanjem skrbništva, primeri in vzroki za 
enostransko prekinitev pogodbe zaradi kršenja določb tega zakona, na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo področje 
ohranjanja narave, in način ureditve medsebojnih razmerij po prenehanju 
veljavnosti pogodbe. 

(5) S pogodbo iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo odda v uporabo 
skrbniku tudi prostore in opremo, ki so potrebni za opravljanje skrbništva. 

(6) Skrbniška pogodba preneha veljati, če se podeli koncesija za rabo jame. 
Prenehanje veljavnosti nastopi z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe, 
kar se določi v skrbniški pogodbi. 

29. člen 
(obveznost poročanja) 

Skrbniki enkrat letno obveščajo organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, o 
stanju jame, stanju jamske infrastrukture za nadzor vstopa v jamo, skupnem 
številu ljudi, ki so vstopili v jamo, številu jamarjev, številu jamskih vodnikov, 
številu obiskovalcev jame in o morebitnih drugih osebah. 

30. člen 
(vstopnina) 

(1) Skrbniki pobirajo od oseb, ki vstopijo v jamo, vstopnino, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 

(2) Vstopnina predstavlja nadomestilo za materialne stroške opravljanja 
skrbništva. 

(3) Višino vstopnine iz prvega odstavka tega člena potrdi ministrstvo na predlog 
skrbnika. 

(4) Višina pobrane vstopnine se letno oceni in odšteje od zneska nadomestila za 
materialne stroške opravljanja skrbništva, ki jih zagotavlja država. 

2.4.2. Zavarovanje 

31. člen 
(zavarovanje) 

Jama se lahko zavaruje z aktom o zavarovanju v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave. 
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32 člen 
(začasno zavarovanje) 

(1) Če se odkrije del narave, za katerega se upravičeno domneva, da ima 
lastnosti jame po tem zakonu in bo določen za naravno vrednoto ali 
ekološko pomembno območje in zaradi ohranitve vrednostnih lastnosti 
potrebuje takojšen nadzor, lahko minister na način in po postopku, ki ga 
določa zakon, ki ureja ohranjanje narave, sprejme akt o začasnem 
zavarovanju. 

(2) Z aktom o začasnem zavarovanju se lahko določi tudi skrbnik jame, 
vendar največ za čas trajanja začasnega zavarovanja. 

(3) Skrbnik iz prejšnjega odstavka je lahko upravljavec zavarovanega 
območja, ki ga je ustanovila država, jamarsko društvo, ki deluje v javnem 
interesu ali organizacija, pristojna za ohranjanje narave. 

(4) Medsebojna razmerja med državo in skrbnikom se uredijo s skrbniško 
pogodbo. 

2.4.3. Obnovitev 

33. člen 
(obnovitev) 

(1) Jama, ki je onesnažena ali poškodovana, se lahko obnovi na način in pod 
pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja ohranjanje narave. 

(2) Če povzročitelja ali povzročiteljice (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) 
onesnaženosti ali poškodovanja ni mogoče ugotoviti, nosi stroške obnovitve 
jame, za katero je podeljena koncesija, koncesionar. 

III. RABA ODPRTE JAME 

3.1 Splošna raba odprtih jam 

34. člen 
(splošna raba) 

(1) Odprta jama se sme ogledovati na način, ki ne ogroža odprte jame, 
jamskega inventarja in jamskega živega sveta. 

(2) Ogledovanje odprtih jam je dovoljeno vsem pod enakimi pogoji v skladu 

14. november2003 33 poročevalec, št. 94 



{ IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

s tem zakonom in predpisi s področja ohranjanja narave. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister prepove ali 
omeji ogledovanje odprte jame ali njenega dela, če bi ogledovanje lahko 
povzročilo nevarnost za ohranitve odprte jame. 

(4) Prepoved ali omejitev iz prejšnjega odstavka se izvedeta na način iz 31. 
ali 32. člena tega zakona. 

3.2 Koncesija za rabo odprte jame 

35. člen 
(raba odprte jame) 

(1) Raba odprte jame je dovoljena za opravljanje dejavnosti jamskega 
turizma, kulturne, znanstveno raziskovalne, izobraževalne in zdravstvene 
dejavnosti ter za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. 

(2) Izvajanje teh dejavnosti mora potekati ob spoštovanju predpisanih 
varstvenih režimov na podlagi tega zakona in predpisov, ki urejajo področje 
ohranjanja narave in tako, da se ne prizadenejo in uničijo naravne lastnosti 
odprtih jam. 

36. člen 
(podelitev koncesije) 

(1) Za rabo odprte jame za namene iz prejšnjega člena, razen za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo, podeli Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada) proti plačilu koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je 
usposobljena za rabo odprte jame in izpolnjuje v aktu o podelitvi koncesije 
določene pogoje . Odločitev o podelitvi koncesije za rabo odprte jame se 
sprejme na podlagi strokovnega mnenja organizacije, pristojne za 
ohranjanje narave. 

(2) Koncesija se podeli po določbah zakona, ki ureja podelitev koncesije na 
naravnih dobrinah. 

(3) O izboru koncesionarja odloči vlada po predhodnem mnenju lokalne 
skupnosti, na katere območju leži vhod v odprto jamo, skozi katerega se bo 
dejavnost izvajala, pri čemer ima prednost naravovarstveno sprejemljivejši 
predlog programa rabe odprte jame. 

(4) Usposobljenost fizične ali pravne osebe za rabo odprte jame, ki je 
predmet koncesije iz prvega odstavka tega člena, se ugotavlja tudi na 
podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 
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(5) Koncesijska pogodba se lahko sklene, ko koncesionar izkaže pravni 
naslov za uporabo zemljišč, potrebnih za opravljanje dejavnosti. 

(6) Koncesionar je dolžan skrbeti za jamsko infrastrukturo, ki jo prevzame v 
upravljanje in rabo na podlagi podeljene koncesije, kot dober gospodar. 

37. člen 
(posebne določbe o koncesiji) 

(1) Če se v okviru rabe odprte jame iz 35. člena tega zakona izvaja vodenje 
po jami, mora koncesionar zagotoviti vodenje po odprti jami in skleniti 
zavarovalno pogodbo za zavarovanje jamskih vodnikov in obiskovalcev 
jame za primer nesreče v odprti jami. 

(2) Vodenje po odprti jami se izvaja ob spoštovanju predpisanih varstvenih 
režimov v odprtih jamah na podlagi tega zakona in predpisov, ki urejajo 
področje ohranjanja narave. 

(3) Vodenje po odprti jami se mora izvajati ob stalni skrbi za varnost 
obiskovalcev. 

3.3 Ureditev odprte jame 

38. člen 
(ureditev odprte jame) 

Odprta jama mora biti za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 35. 
člena tega zakona urejena tako, da je zagotovljena varnost obiskovalcev in 
ohranitev odprte jame, jamskega inventarja in jamskega živega sveta. 

39. člen 
(dovoljenje za ureditev odprte jame) 

(1) Koncesionar mora pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti 
dovoljenje ministrstva za ureditev odprte jame v skladu z aktom o podelitvi 
koncesije. 

(2) Z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka, se določijo pogoji za ureditev 
odprte jame za opravljanje dejavnosti iz koncesijskega akta, ob 
upoštevanju načel iz 3. člena tega zakona in nujnih preventivnih ukrepov 
glede varovanja odprte jame in njenih obiskovalcev, ki se podrobneje 
uredijo s koncesijsko pogodbo. 

(3) Vloga koncesionarja za pridobitev dovoljenja za ureditev odprte jame 
mora vsebovati: 
1. ime oziroma oznako odprte jame, 
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2. načrt odprte jame z inventarizacijo jamskega inventarja in jamske 
infrastrukture, če je odprta jama že opremljena z jamsko infrastrukturo, 

3. načrt ureditve odprte jame, če odprta jama še ni urejena za opravljanje 
dejavnosti, 

4. oceno zatečenega stanja odprte jame in oceno vplivov predlagane 
ureditve in izvajanja dejavnosti za odprto jamo, 

5. zasnovo obratovanja odprte jame. 

(4) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko ministrstvo dovoli 
ureditev odprte jame, če iz načrta ureditve odprte jame izhaja, da bo 
zadoščeno naslednjim pogojem: 
1. vhod v odprto jamo mora biti urejen tako, da omogoča fizičen nadzor 

nad vstopom in izstopom ter hkrati dopušča rastlinam in živalim gibanje 
in naravno selitev, 

2. če je vhod v odprto jamo umeten, mora tudi preprečevati vplive 
zunanjega okolja na odprto jamo, 

3. v odprti jami morajo biti poti urejene in zavarovane in 
4. stalna razsvetljava, če je v odprti jami predvidena, mora biti izvedena s 

sektorsko razmejitvijo. 

(5) Dovoljenje za ureditev odprte jame se izda na podlagi strokovnega 
mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 

40. člen 
(gradbeno dovoljenje) 

(1) Ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, izda 
koncesionarju gradbeno dovoljenje za gradnjo jamske infrastrukture v 
skladu z dovoljenjem iz prejšnjega člena. 

(2) Koncesionar lahko zaprosi za gradbeno dovoljenje po dokončnosti 
dovoljenja za ureditev odprte jame. 

(3) Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja mora vsebovati dokumentacijo v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri čemer se ne glede na 
določbe zakona, ki ureja graditev objektov, za dokazilo o pravici graditi v 
odprti jami šteje dovoljenje za ureditev odprte jame. 

(4) Gradbeno dovoljenje iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi pogoje 
za vzdrževanje in uporabo jamske infrastrukture. 

41. člen 
(dovoljenje za obratovanje) 

(1) Koncesionar lahko začne opravljati dovoljeno dejavnost šele po 
pridobitvi dovoljenja za obratovanje odprte jame. 
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(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge 
koncesionarja, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za ureditev odprte 
jame in za neškodljiv in varen obisk odprte jame, vključno z vodenjem po 
odprti jami, ki ga izvajajo jamski vodniki, in je pridobljeno uporabno 
dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 

3.4 Vodenje po odprti jami 
42. člen 

(vodenje po odprti jami) 

(1) Ogledovanje odprte jame izvajajo jamski vodniki, ki so za vodenje po 
odprtih jamah posebej usposobljeni. 

(2) Usposabljanje za jamske vodnike in preverjanje usposobljenosti izvajajo 
kot javno pooblastilo pooblaščene organizacije na podlagi programov 
usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike, ločeno za 
vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk in po odprtih 
jamah, ki niso urejene za turistični obisk. Programe mora potrditi 
ministrstvo v delu, ki se nanaša na varstvo odprtih jam. 

(3) Usposobljenost za jamskega vodnika se dokazuje s potrdilom o 
opravljenem izpitu za jamskega vodnika, ki ga po uspešno končanem 
usposabljanju izda organizacija iz prejšnjega odstavka. 

(4) Ministrstvo izvede javni natečaj za izbiro organizacij iz drugega 
odstavka tega člena. 

(5) Minister izbere organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in predložijo 
programe, za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za 
jamske vodnike, v katerih je ustrezno predstavljeno področje varstva jam. 

(6) V postopku izbire organizacije iz drugega odstavka tega člena se glede 
določanja meril za izbiro, javnega odpiranja ponudb, njihovega pregleda in 
vrednotenja, in drugih vprašanj, ki niso urejena s tem zakonom, uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja javna naročila. 

(7) Minister predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija iz drugega 
odstavka tega člena, da lahko izvaja usposabljanje za jamske vodnike in 
preverja to usposobljenost, obveznosti te organizacije v zvezi z izvajanjem 
usposabljanja za jamske vodnike in potekom izpita in predpiše vsebino ter 
obliko potrdila o opravljenem izpitu za jamskega vodnika. 

(8) Ministrstvo vodi evidenco pooblaščenih organizacij iz drugega odstavka 
tega člena. 
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43. člen 
(register jamskih vodnikov) 

(1) Zaradi varstva odprtih jam in izvajanja nadzora nad obiskovanjem 
odprtih jam in stanjem v odprtih jamah se vspostavi register jamskih 
vodnikov, ki ga upravlja ministrstvo, pri čemer se lahko uporabijo osebni 
podatki o fizičnih osebah, ki so pridobile potrdila o opravljenem izpitu za 
jamskega vodnika. 

(2) Register jamskih vodnikov vsebuje naslednje podatke: datum in 
zaporedna številka vpisa, osebno ime, rojstni podatki, državljanstvo, poklic 
in stalno ali začasno prebivališče, podatke o pridobljeni izobrazbi, datumu 
opravljenega izpita in datumu izbrisa iz registra. Osebni podatki iz registra 
se hranijo deset let po izbrisu iz registra. 

(3) Jamskega vodnika se izbriše iz registra jamskih vodnikov na njegovo 
zahtevo ali po uradni dolžnosti. 

(4) Po uradni dolžnosti se jamskega vodnika izbriše iz registra, če se 
ugotovi: 
1. da je povzročil čezmerno obremenitev odprte jame ali 
2. da je večkrat kršil predpisane varstvene režime. 

(5) Podrobnejši način vodenja registra predpiše minister. 

IV. DELOVANJE DRUŠTEV V JAVNEM INTERESU 

44. člen 
(pridobitev statusa) 

(1) Jamarska društva pridobijo in izgubijo status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave, pod pogoji in na način, določen s tem 
zakonom in z zakonom, ki ureja ohranjanje narave. 

(2) Jamarsko društvo izpolnjuje pogoj pomembnega prispevka k ohranjanju 
narave, če: 
1. aktivno raziskuje jame in rezultate dokumentira v zapisnikih o odkrivanju in 

raziskovanju jam ali zbira in obdeluje podatke o jamah iz zapisnikov o 
odkrivanju in raziskovanju jam ali izvaja dejavnosti ozaveščanja in 
izobraževana na področju varstva jam in krasa, 

2. ima z ustreznim društvenim aktom predpisana pravila jamam prijaznega 
raziskovanja in obiskovanja, 

3. statut društva zagotavlja tako strukturo društvenih organov, da je organ, 
pristojen za delovanje na področju varstva jam, pri odločanju enakopraven 
organom, ki obravnavajo druga področja delovanja društva, 

4. je naravovarstvena vzgoja ustrezno vključena v društvene programe 
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usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje in 
5. tvorno sodeluje z naravovarstvenimi in izobraževalnimi organizacijami. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za podelitev statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, jamarskemu 
društvu ne ugotavlja pogoja iz 4. točke drugega odstavka 137. člena zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 - uradno prečiščeno besedilo). 

(4) Če jamarsko društvo, ki je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu 
na podlagi tega zakona, ne izpolnjuje pogoja iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena, se mu ukine status društva, ki deluje v javnem interesu. 

(5) Za ureditev delovanja jamarskega društva, ki deluje v javnem interesu, se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja ohranjanje narave. 

V. NADZOR 

5.1 Inšpekcijski nadzor 

45. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov oziroma ukrepov, 
izdanih na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji ali inšpektorice, pristojne za 
ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

(2) Pri izvrševanju nadzora iz prejšnjega odstavka ima inšpektor pristojnost 
odrediti: 
1. odstranitev osebe iz jame za osebo, ki se v njej zadržuje brez 

dovoljenega namena ali je zalotena pri kršitvah predpisanih varstvenih 
režimov, 

2. odstranitev predmetov, snovi in odpadkov iz jame ter vzpostavitev 
prejšnjega stanja na stroške osebe, zalotene pri kršitvi režima ali osebe, 
ki ji je bila izdana pravnomočna sodba o prekršku zaradi kršitve 
režimov, v primeru, ko kršiteljev ni mogoče ugotoviti pa na stroške 
lastnika predmeta ali snovi, katerih odstranitev se odredi. 

46. člen 
(pravica prostega vstopa v jamo) 

Pristojni inšpektorji in naravovarstveni nadzorniki ali nadzornice (v 
nadaljnjem besedilu: naravovarstveni nadzornik) imajo ob vsakem času 
prost vstop v jame, ob upoštevanju predpisanih varstvenih režimov. Če ima 
jama koncesionarja ali skrbnika, morajo biti ti obveščeni o nameravanem 
vstopu v jamo. 
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5.2. Neposredni nadzor 

47. člen 
(neposredni nadzor) 

(1) Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi izvajajo poleg inšpektorjev tudi naravovarstveni 
nadzorniki v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave. 

(2) Izjave naravovarstvenih nadzornikov in materialni dokazi, ki jih zberejo v 
zvezi z dejanji, na podlagi katerih se ukrepa v inšpekcijskem postopku, se štejejo 
za dokaz, pridobljen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 

(3) Naloge neposrednega nadzora v naravi opravljajo tudi prostovoljni nadzorniki 
ali nadzornice (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni nadzornik) v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje ohranjanja narave. 

(4) Jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, lahko organizirajo 
prostovoljne nadzornike, ki so člani društva, za neposredni nadzor nad odprtimi 
jamami, ki niso predmet koncesije ali skrbništva. 

(5) Podrobnejše določbe o organiziranosti iz prejšnjega odstavka se uredijo v 
temeljnem aktu društva. 

5.3 Strokovni nadzor 

48. člen 
(strokovni nadzor) 

Ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem upravnih nalog, ki se izvajajo na 
podlagi javnega pooblastila na podlagi tega zakona, strokovni nadzor pa izvaja 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

49. člen 

(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 
1. vstopi v zaprto jamo brez dovoljenja ministrstva (četrti odstavek 17. 

člena); 
2. v zaprti jami izvaja znanstveno raziskovalno ali arheološko delo v 

nasprotju z izdanim dovoljenjem (peti odstavek 17. člena); 
3. v jami ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom (prvi 
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odstavek 18. čieria); 
4. gradi, vzdržuje ali uporablja jamsko infrastrukturo ter filmsko ali video 

snema v nasprotju s predpisanimi pogoji in določenim načinom (1.točka 
prvega odstavka 19.člena); 

5. odkriva in raziskuje jame v nasprotju s predpisanim načinom (2. točka 
prvega odstavka 19. člena); 

6. pri oskrbi s pitno vodo v jami ravna v nasprotju s predpisanimi pravili 
ravnanja (3. točka prvega odstavka 19. člena); 

7. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem postavi vrata na vhodu v 
jamo ali del jame (4. točka prvega odstavka 19. člena); 

8. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem v jami izkopava, jemlje 
vzorce, nabira rastline ali lovi živali (5. točka prvega odstavka 19. člena); 

9. brez soglasja ali v nasprotju z soglasjem deluje v jami (6. točka prvega 
odstavka 19. člena); 

10. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem snema v jami (7. točka 
prvega odstavka 19. člena); 

11. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja v jami reševalno vajo 
(8. točka prvega odstavka 19. člena); 

12. v jami organizira javni shod ali javno prireditev (prvi odstavek 20. člena); 
13. brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem organizira v jami kulturno 

prireditev (drugi odstavek 20. člena); 
14. brez dovoljenja poškoduje ali uniči jamo (tretji odstavek 21. člena); 
15. pri odkritju jame med gradnjo objekta ne ravna na predpisan način (prvi 

odstavek 22. člena); 
16. v jami ravna v nasprotju z določili akta o zavarovanju (31. člen); 
17. v jami ravna v nasprotju z določili akta o začasnem zavarovanju (prvi 

odstavek 32. člena); 
18. ogleduje odprto jamo v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja (tretji 

in četrti odstavek 34. člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali samostojna 
podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik 
posameznik). 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik ali posameznica (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik). 

50. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot koncesionar, če: 
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1. rabi jamo v nasprotju z določili tega zakona in predpisi s področja ohranjanja 
narave (drugi odstavek 35. člena); 

2. rabi jamo brez podeljene koncesije (prvi odstavek 36. člena); 
3. uredi jamo brez ali v nasprotju z dovoljenjem ministrstva (prvi in drugi 

odstavek 39. člena); 
4. obratuje z jamo brez dovoljenja za obratovanje jame (prvi odstavek 41. 

člena); 
5. ne zagotovi vodenja po jami v skladu s tem zakonom (prvi odstavek 42. 

člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot koncesionar. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega 
člena in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena in 4., 7., 12. in 13. točke prvega odstavka prejšnjega člena kaznuje 
posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot koncesionar. 

51. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot pooblaščena oseba, če: 
1. usposablja in preverja usposobljenost za samostojno jamarsko 

delovanje brez pooblastila (prvi odstavek 15. člena); 
2. usposablja in preverja usposobljenost za samostojno jamarsko 

delovanje po programu, ki ni potrjen s strani ministrstva (četrti odstavek 
15. člena); 

3. usposablja za jamske vodnike in preverja njihovo usposobljenost brez 
pooblastila (drugi odstavek 42. člena); 

4. usposablja za jamske vodnike po programu, ki ni potrjen s strani 
ministrstva (drugi odstavek 42. člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah tega 
zakona nastopa kot pooblaščena oseba. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik. 

poročevalec, št. 94 42 14. november 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

52. člen 

(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot skrbnik jam, če: 
1. ne sporoči podatkov o spremljanju stanja jam na predpisan način (drugi 

odstavek 12. člena); 
2. ne izvaja nalog skrbništva v predpisanem obsegu in na predpisan način (prvi 

odstavek 25. člena); 
3. pobira vstopnino v jamo brez potrditve višine s strani ministrstva (tretji 

odstavek 30. člena). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot skrbnik jam. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena in 4., 7., 12. in 13. točke prvega odstavka 49. člena tega zakona 
kaznuje posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot skrbnik jam. 

53. člen 

Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če: 
1. odkriva in raziskuje jame brez predpisane usposobljenosti (prvi odstavek 14. 

člena); 
2. ne sporoči rezultatov odkrivanja in raziskovanja jam (prvi odstavek 14. člena); 
3. kot tujec odkriva in raziskuje jamo in ni vpisan v zbirko oseb, ki so pridobile 

potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje in jo vodi 
ministrstvo (četrti odstavek 16. člena). 

54. člen 

(1) Z globo od 300.000 do 90.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če stori 
prekršek iz prvega odstavka 49., prvega odstavka 50., prvega odstavka 51. in 
prvega odstavka 52. člena tega zakona in ima ta prekršek za posledico 
nepopravljive poškodbe ali uničenje jame, jamskega inventarja ali jamskega 
živega sveta. 

(2) Z globo od 300.000 do 90.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika. 

14. november2003 43 poročevalec, št. 94 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

(4) Z globo od 300.000 do 900.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik. 

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

55. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo jame in jamska infrastruktura last 
države. 

56. člen 

Na dan uveljavitve tega zakona se šteje, da so urejene za organiziran turistični 
obisk in opremljene z jamsko infrastrukturo naslednje jame: 
1. Vilenica, ev. štev. NV 113 (Lokev), 
2. Škocjanske jame, ev. štev. NV 312 (Matavun), 
3. Ravenska jama, ev. štev. NV 254 (Gorenje Ravne pri Cerknem), 
4. Jama pod Predjamskim gradom, ev. štev. NV 243 (Predjama), 
5. Otoška jama, ev. štev. NV 2244 (Veliki otok), 
6. Pivka jama, ev. štev. NV 2304 (Veliki otok), 
7. Črna jama, ev. štev. NV 2246 (Veliki otok), 
8. Postojnska jama, ev. štev. NV 241 (Postojna), 
9. Planinska jama, ev. štev. NV221 (Planina), 
10.Zelške jame, ev. štev. NV 924 (Zelše), 
11. Križna jama, ev. štev. NV 155 (Bloška polica), 
12. Županova (Taborska) jama, ev. štev. NV 361 (Velike Lipljene), 
13. Železna jama, ev. štev. NV 364 (Gorjuša), 
14. Snežna jama, ev. štev. NV 1870 (Raduha), 
15. Pekel, ev. štev. NV 742 (Šempeter v Savinski doloni), 
16. Kostanjeviška jama, ev. štev. NV 149 (Kostanjevica na Krki), 
17.Divaška jama, ev. štev. NV 40 (Divača), 
18. Dimnice, ev. štev. NV 94 (Markovščina), 
19. Sveta jama, ev. štev. NV 767 (Socerb), 
20. Huda luknja, ev. štev. NV 730 (Gornji Dolič), 
21. Jama pod Babjim zobom, ev. štev. NV 105 (Bohinska bela) in 
22. Francetova jama, ev. štev. NV 58 (Ribnica). 

57. člen 

(1) Pravne osebe, ki so imele do uveljavitve tega zakona v svojem 
premoženju jamsko infrastrukturo kot sredstva v družbeni lastnini, morajo 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona obvestiti ministrstvo, 
pristojno za ohranjanje narave, o jamski infrastrukturi, s katero razpolagajo. 
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(2) S pogodbo med ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave, in 
pravno osebo iz prejšnjega odstavka se določi obseg jamske 
infrastrukture, ki je prešla v last države na podlagi tega zakona. 

(3) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena pridobi koncesijo za rabo 
jame, ima pravico brezplačne uporabe jamske infrastrukture za čas njene 
amortizacijske dobe. Čas trajanja koncesije mora biti najmanj enak 
amortizacijski dobi jamske infrastrukture, ki se ugotovi v pogodbi iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena koncesije ne pridobi ali pa 
koncesijsko razmerje preneha pred potekom amortizacijske dobe jamske 
infrastrukture iz razlogov, ki niso na strani koncesionarja, je pravna oseba iz 
prvega odstavka tega člena upravičena do povrnitve vlaganj v jamsko 
infrastrukturo v višini neamortizirane knjigovodske vrednosti te infrastrukture v 
bilanci stanja v zadnjem letu pred prenehanjem koncesije oziroma v primeru ne 
pridobitve koncesije v letu pred uveljavitvijo tega zakona. 

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ureditev razmerij glede višine 
vloženih sredstev v naravne znamenitosti, redkosti oziroma prirodne 
znamenitosti iz priloge zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 
31/00-popr. in 119/02) od številke 14 do 83 in od številke 86 do 114. 

58. člen 

Glede določitve odškodnine za jamsko infrastrukturo, ki je bila do uveljavitve 
tega zakona v zasebni lastnini, se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popr ), ki se nanašajo na 
odškodnino v primeru razlastitve nepremičnin. 

59. člen 

(1) Osebe iz prejšnjih dveh členov, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona 
pravico rabe jame, pridobljeno z veljavnim aktom, to pravico obdržijo do 
ureditve rabe jam po tem zakonu, izvajajo pa jo lahko v obsegu, na način in 
pod pogoji, določenimi v aktu o podelitvi pravice. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev 
prednostno pravico do podelitve koncesije. 

(3) Ne glede na ureditev pravic iz prvega odstavka tega člena, oseba, ki 
jamo rabi, prednostno pravico iz prejšnjega odstavka izgubi, če v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona ne poda vloge o zainteresiranosti za podelitev 
koncesije. 
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60. člen * 

Minister ali ministrica, pristojna za ohranjanje narave, izda podzakonske 
predpise po tem zakonu najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

61. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve javnega pooblastila, se za 
postopke javnega natečaja iz 15., 27. in 42. člena tega zakona smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna naročila, o javnem razpisu. 

62. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, objavi prvi javni natečaj za 
zbiranje vlog za skrbništvo jam v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 
drugaga odstavka 10. člena tega zakona. 

(2) Do podelitve skrbništva opravljajo to dejavnost v zakonsko določenem 
obsegu jamarska društva in druge osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona 
skrbijo za jame. 

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane 
pogoje, imajo pri kandidiranju na podlagi javnega natečaja prednostno 
pravico do prvega skrbništva, razen v primeru iz tretjega odstavka 27. člena 
tega zakona. 

63 člen 

Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, objavi javni natečaj za pridobitev 
pooblaščenih organizacij za opravljanje nalog iz 15. in 42. člena tega zakona v 
treh mescih po uveljavitvi tega zakona. 

64. člen 

(1) Fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona vodijo obiskovalce po jamah, 
morajo opraviti usposabljanje za vodenje po jami in opraviti izpit za jamskega 
vodnika v treh mesecih od potrditve programa iz drugega odstavka 42. člena 
tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka fizičnim osebam, ki že pet let vodijo 
obiskovalce po jamah, urejenih za turistični obisk, ni treba opraviti usposabljanja 
za vodenje po jamah, morajo pa opraviti izpit v roku iz prejšnjega odstavka. 
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65. člen 

Investitorji gradenj objektov iz 21. člena tega zakona, ki že imajo vložene 
zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja, so dolžni uskladiti projektno 
dokumentacijo z zahtevami tega zakona, v treh mesecih od njegove uveljavitve. 

66. člen 

Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pripravi prvo poročilo o stanju jam v 
dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

67. člen 
(člen je črtan) 

68. člen 

(1) Imetniki ali imetnice podatkov, ki so potrebni za določitev delov narave, 
ki imajo lastnosti jame po tem zakonu, za naravne vrednote in vzpostavitev 
ter vodenje baz podatkov in evidenc o jamah, jamskem inventarju in 
jamskem živem svetu, morajo v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
sporočiti Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU podatke o jamah, jamskem inventarju in jamskem živem svetu v 
obsegu iz drugega odstavka 10. in prvega odstavka 11. člena tega zakona, 
pri čemer se varujejo osebni podatki. 

(2) Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 
sporoči v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona organizaciji, pristojni 
za ohranjanje narave, potrebne podatke za določitev delov narave, ki imajo 
lastnosti jame po tem zakonu, za naravne vrednote v skladu s tem 
zakonom. 

69. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot dename kazni in sicer za: 
1. prekršek iz 49. člena tega zakona: 

pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 4,000.000 

tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
posameznik v razponu od 50.000 dO 150.000 tolarjev; 

2. prekršek iz 50. člena tega zakona: 
koncesionar- pravna oseba v razponu od 500.000 do 10,000.000 tolarjev, 
koncesionar-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 500.000 do 

5,000.000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 
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tolarjev, 
koncesionar- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

3. prekršek iz 51. člena tega zakona: 
pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 4,000.000 

tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

4. prekršek iz 52. člena tega zakona: 
skrbnik-pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
skrbnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 

4,000.000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 500.000 

tolarjev, 
skrbnik- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

5. prekršek iz 53. člena tega zakona: 
posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

6. prekršek iz 54. člena tega zakona: 
pravna oseba v razponu od 900.000 do 24,000.000 tolarjev; 
samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 12,000.000 

tolarjev; 
odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 300.000 do 1,500.000 

tolarjev; 
posameznik v razponu od 50.000 do 450.000 tolarjev. 

70. člen 

Za varstvo jam, ki se nahajajo na območju Regijskega parka Škocjanske 
jame, ustanovljenega z zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame 
(Uradni list RS, št. 57/96), se določbe tega zakona, razen 1. do 13. člena, 
17., 18., prvega odstavka 19., 42. in 43. člena, ne uporabljajo. 

71. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POGOJIH KONCESIJE 

3 ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA 

POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-B) 

- skrajšani postopek - EPA 990 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 320-05/00-5/6 EPA 990-111 
Ljubljana, 11.11.2003 za 31. sejo DZ RS 

Na podlagi 42. in 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B) 
- skrajšani postopek 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 46. seji dne 6.11.2003 obravnaval predlog 
zakona o pogijih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, 
ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v obravnavo Vlada Republike 
Slovenije s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj 
zahtevne spremembe zakona. 
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Kolegij predsednika Državnega zbora je na 76. seji dne 10.10.2003 odločil, da se 
predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona sodelovali še 
predstavniki Občine Radeče in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. 

* * * 

K predloženemu zakonu je v skladu s prvim odstavkom 27. člena poslovnika dala 
pisno mnenje Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, v katerem uvodoma 
opozarja, da predlagatelj s predlaganimi spremembami v precejšnji meri spreminja 
osnovni koncept osnovnega zakona, hkrati pa postavlja vprašanje, ali ne posega v 
že pridobljene pravice z zakonom določenega koncesionarja za izkoriščanje 
vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save. V povezavi s tem 
služba opozarja na razmerje predlaganih sprememb do določb tretjega odstavka 
1. člena in 4. člena veljavnega zakona, ki ju predložena novela ne spreminja. 
Veljavni zakon v teh določbah namreč med pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar, določa tudi obveznost zagotavljanja ureditev vodne infrastrukture ter 
ureditev državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja Spodnje 
Save, predložena novela pa določa, da se urejanje navedene infrastrukture lahko 
zagotovi tudi z državno gospodarsko javno službo, za katero izvajalec lahko najame 
kredit s poroštvom države. V zvezi s predlagano spremembo subjekta, upravičenega 
za najetje posojila, služba opozarja na določbe zakona o vodah in na njegovi 
podlagi sprejeto uredbo o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih 
služb. 

Poleg navedenega daje služba k posameznim členom predlaganega zakona še 
nekaj pripomb nomotehnične narave in opozarja na popolno nejasnost določbe 
predlaganega novega 11. c člena. 

* * * 

V razpravi o posameznih členih predloga zakona je bilo postavljeno vprašanje, 
na podlagi katerih dokumentov je v predlaganem novem 11. b členu določeno, da 
višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj in HE Blanca ne sme presegati skupno 
50 000 000 Evrov, saj valjavni zakon določa višino poroštvene obveznosti ločeno za 
vsako posamezno hidroelektrarno in sicer za HE Boštanj 21 000 000 Evrov in za HE 
Blanca 29 000 000 Evrov. V zvezi s tem je bil predlagan amandma, s katerim naj bi 
višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj ne smela presegati 27 000 000 Evrov, 
za HE Blanca pa 25 000 000 Evrov, ki pa ni bil sprejet. 
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Izraženo je bilo mnenje, da je predlagana rešitev v novem 11.a členu, s katero se 
daje koncendentu možnost, da lahko izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja 
Spodnje Save zagotovi z državno gospodarsko javno službo, operativnejša in 
učinkovitejša, vendar bi morala biti ta javna služba strokovno usposobljena prav za 
predvidene ureditve in se ne bi smela prekrivati z delom ureditev, ki se nanašajo na 
energetske objekte in naprave. 

V razpravi je sodeloval tudi župan Občine Radeče ter navzoče seznanil s 
problematiko izgradnje HE Vrhovo. Pojasnil je, da so pričakovali, da bo s sprejetjem 
uredbe o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save v letu 
1994 koncesija dejansko tudi podeljena in da bodo pričeli prejemati del koncesnine, 
ki pripada lokalni skupnosti. Ker pa prihodkov iz naslova koncesnine ni bilo, so leta 
1996 to poizkušali nadomestiti s sprejetjem ustreznega odloka in na njegovi podlagi 
plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na celotnem območju HE 
Vrhovo, tudi na območju vodne površine, za kar pa je Ustavno sodišče Republike 
Slovenije leta 1999 razsodilo, da to ni možno in je Občini Radeče naložilo, da mora 
razveljaviti odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki se 
nanaša na zemljišče vodne površine. Na podlagi tega je občina dolžna 
koncesionarju vrniti neupravičeno zaračunan znesek nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Višina tega zneska je sedaj 178 000 000 SIT, s tem da so iz 
lastnih proračunskih prihodkov od drugih zavezancev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča vrnili 26 000 000 SIT. Občina Radeče prejema 
koncesnino v višini približno 25 000 000 SIT šele od avgusta 2002. Zato je menil, 
da bi zadevo lahko uredili tako, da bi se Občini Radeče priznalo neko nadomestilo 
za čas do sprejetja uredbe o koncesiji v letu 1994, s katerim bi lahko poravnali 
znesek zahtevanega vračila neupravičeno zaračunanega nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Predlagal je, da se predlagani novi 11 .c člen dopolni tako, da 
se določi obveznost plačila koncesnine od leta 1994; z zbranimi sredstvi koncesnine 
do leta 2001 bi lokalna skupnost vrnila koncesionarju znesek neupravičeno 
zaračunanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, od leta 2001 dalje pa 
bi se koncesnina normalno izplačevala tako državi kot lokalni skupnosti. 

V zvezi s predstavljeno problematiko Občine Radeče je bil v razpravi članov odbora 
podan predlog, da bi se v predlaganem spremenjenem besedilu 11 .c člena določilo, 
da bi se za poravnavo neupravičeno zaračunanega nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča uporabilo celotno koncesnino, tudi v delu, ki pripada državi. S 
tem bi se nastali problem hitreje reševal, pri čemer je treba upoštevati, da ne gre 
zgolj za ekonomske učinke, ampak tudi za kvaliteto življenja, ki se bo s tem 
spremenila na tem območju. 
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Odbor za infrasturkturo in okolje je na podlagi razprave sprejel naslednja svoja 

amandmaja: 

k 2. členu: 

1. 
Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za 10. členom se dodata novi 10.a in 10.b člen, ki se glasita:« 

Dosedanji 11. a člen postane 10.a člen in se dopolni z naslovom: 
»(državna gospodarska javna služba)«. 

Dosedanji 11.b člen postane 10.b člen in se dopolni z naslovom: 
»(poroštvo države)«. 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe sodijo v materialni del zakona, kar rešuje predlagani 
amandma. Členi veljavnega zakona vsebujejo naslove, zato je tudi to urejeno s 
predlaganim amandmajem. 

2. 
11 .c člen postane novi 3. člen in se umesti v prehodne določbe zakona. 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Ne glede na peti odstavek 3. člena zakona se obveznosti koncesionarja za plačilo 
dela koncesnine, ki v skladu s šestim odstavkom 3. člena zakona pripada lokalni 
skupnosti, zmanjša za znesek, ki je bil koncesionarju priznan na podlagi pravnomočnih 
odločb Davčne uprave Republike Slovenije št. 27/99-414-5-417VM z dne 27.2.2999 in 
št. 414-6/98-417PN-25/98-1 z dne 9.4.2002, s katerima je bilo Občini Radeče naloženo 
vračilo preplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

(2) Podrobnosti glede plačevanja koncesnine v skladu s prejšnjim odstavkom se 
določijo v koncesijski pogodbi.« 

Dosedanji 3. člen postane 4. člen. 

Obrazložitev: 
Vsebina dosedanjega 11.c člena je prehodne narave, zato se ga s predlaganim 
amandmajem umešča kot samostojen člen v predloženi zakon. 
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Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih je Občina Radeče odmerila za leti 1998 in 
1999 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini, ki jo je za stavbna zemljišča 
določil občinski odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi 
pritožbe koncesionarja in ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki je odpravilo pravno podlago za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, je bila odločba o odmeri nadomestila o uporabi stavbnega zemljišča 
odpravljena, Občini Radeče pa naloženo, da plačano nadomestilo koncesionarju vrne 
vključno z zamudnimi obrestmi. 

Določbe novega 3. člena razrešujejo finančno nezavidljivi položaj Občine Radeče tako, 
da se obveznost vračila preplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
pobota z obveznostmi koncesionarja do plačila koncesije občini v obdobju trajanja 
koncesije. Občini Radeče bo na ta način omogočeno normalno proračunsko 
poslovanje, obveznost vračila pa se bo razporedila na daljše obdobje. 

Odbor za infrastrukturo in okoje je glasoval tudi o posameznih členih predloga 
zakona in jih sprejel. 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev odbora je v skladu s prvim odstavkom 133. 
člena poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala Spodnje Save, ki je sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bi na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora Branko Jane. 

Slavica Andoljšek, univ.dipl.inž.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
podsekretarka Državnega zbora RS predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCILA 

SPODNJE SAVE (ZPKEPS-B) 
- skrajšani postopek 

1. člen 

V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje 
Save (Uradni list RS, št. 61/00 in 42/02) se drugi in tretji stavek v drugem 
odstavku ter tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 10. člena črtajo. 

2. člen 

Za 10. členom se dodata novi 10.a in 10.b člen, ki se glasita: 

»10.a člen 
(državna gospodarska javna služba) 

(1)Ne glede na določbe tega zakona, ki se nanašajo na obveznost 
koncesionarja v zvezi z izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save, lahko koncedent zagotovi izvedbo teh 
ureditev z državno gospodarsko javno službo urejanja voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. 

(2) Koncedent določi način in pogoje izvajanja javne službe iz prejšnjega 
odstavka skladno z zakonom. 

(3) Koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo podrobneje 
način in obseg sodelovanja koncesionarja z izvajalcem javne službe iz 
prvega odstavka tega člena pri izvedbi ureditev vodne Infrastrukture ter 
državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja Spodnje Save. 

10.b člen 
(poroštvo države) 

(1)Za izvedbo ureditev vodne Infrastrukture ter državne in lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje 
Save lahko izvajalec državne gospodarske javne službe urejanja voda na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save iz 
prejšnjega člena najame posojilo s poroštvom koncedenta. 

(2) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod naslednjimi pogoji: 
- skupna višina poroštvenih obveznosti iz najetih posojil, ki obsegajo 

vračilo glavnice, obresti in stroškov najetja ter realizacije posojila, ne 
sme preseči tolarske protivrednosti 120.000.000 EUR (z besedo: 
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stodvajset milijonov EUR), oziroma protivrednost druge valute; 
• krediti, za katere se dajejo poroštva po tem zakonu, morajo biti najeti 

po obrestnih merah, ki so primerljive obrestnim meram najboljših 
komitentov; 

- skupni stroški posameznega posojila ne smejo presegati 0,5% višine 
glavnice posameznega posojila; 
ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od 7 tet; 

- višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj in HE Blanca ne sme 
presegati skupno 50.000.000 EUR (z besedo: petdeset milijonov 
EUR), oziroma protivrednost druge valute. Za vsako posamezno od 
preostalih hidroelektrarn v verigi, se višina poroštvenih obveznosti 
določa skladno s programom infrastrukturnih ureditev, posebej za 
vsako proračunsko obdobje v katerem se gradi hidroelektrarna; 

• država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih delovnih 
dni po prejemu upnikovega poziva. 

(3) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država. Se ne smejo 
uporabitin za financiranje izgradnje objektov energetske infrastrukture. 

(4) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti države za kredit iz 
prvega odstavka tega člena se za vsako proračunsko obdobje 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

(5) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka se za vsako 
proračunsko obdobje določi na podlagi načrta poroštvenih obveznosti 
in načrta o prilivu plačil za koncesijo za energetsko izkoriščanje 
Spodnje Save v istem obdobju. 

(6) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene izjave 
minister, pristojen za finance. 

3. člen 

(1)Ne glede na peti odstavek 3. člena zakona se obveznosti koncesionarja za 
plačilo dela koncesnine, ki v skladu s šestim odstavkom 3. člena zakona 
pripada lokalni skupnosti, zmanjša za znesek, ki je bil koncesionaiju priznan 
na podlagi pravnomočnih odločb Davčne uprave Republike Slovenije št 
27/99-414-5-417VM z dne 27.2.2999 in št. 414-6/98-417PN-25/98-1 z dne 
9.4.2002, s katerima je bilo Občini Radeče naloženo vračilo preplačanega 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

(2) Podrobnosti glede plačevanja koncesnine v skladu s prejšnjim odstavkom se 
določijo v koncesijski pogodbi. 

4. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SOCIALNEM 

VARSTVU 

- druga obravnava - EPA 949 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odlmr za zdJ'avstvo, delo, clrutin o. socialno politiko in invalide 

Številka: 540-01/91-05/027 
Ljubljana, 10.11.2003 

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide kot matično delovno telo naslednje 

EPA 949-III 
Za sejo DZ 

POROČILO 
k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o socialnem varstvu 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 38. seji, dne 5.11.2003 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu - druga obravnava, ki ga je 
državnemu zboru^ predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z državno sekretarko v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Lidijo Apohal Vučkovič, 
predstavnika Zakonodajno- pravne službe (ZPS)- Rudi Veselič in Mira Palhartinger, 
predstavnica Državnega sveta RS - Marija Perkovič, predstavniki Socialne zbornice 
Slovenije, Skupnosti centov za socialno delo, Skupnosti varstveno delovnih centrov, 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, predstavnik SIOS-a in 
predstavnica YHD- Društva za teorijo in kulturo hendikepa. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem ZPS, z mnenjem Komisije Državnega sveta RS za 
družbene dejavnosti, pripombami Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, 
pripombami Humane- Združenja svojcev pri skrbi za mentalno zdravje iz Kranja, 
pripombami Skupnosti varstveno delovnih centrov, pripombami Socialne zbornice 
Slovenije, pripombami YHD, pripombami Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije in pripombami Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije. 

Zakonodajno-pravna služba je navedeni predlog proučila z vidika skladnosti z 
ustavo, pravnim sistemom ter z zakonodajno- tehničnega vidika. Opozarja na 
oštevilčenje poglavij, kjer je potrebno skladno z utečeno zakonodajno tehniko 
uporabljati drugačen nomotehnični pristop, prav tako pa je dala tudi nekaj 
vsebinskih pripomb. Pripombe je imela k 2., 7., 8., 9.,17., 18., 22., 23., 25., 26., 
30., 37., 47., 51. in 57. členu. Med drugim je k 17. členu poleg redakcijske 
pripombe opozorila tudi na neopredeljenost samega pravnega statusa skupnosti 
zavodov, kar je potrebno dodatno preveriti glede na določbo 121. člena ustave. 
Ob pripombi k 8. in 51. členu glede neopredeljenosti trajanja koncesijskih 
razmerij je opozorila na potrebo po opredelitvi vsaj okvirnih meril za ureditev tega 
vprašanja, še zlasti zaradi, v prehodnih določbah predvidene spremembe trajanja 
dosedanjih koncesij, podeljenih za nedoločen čas. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je v skladu s 126. in 131. členom poslovnika opravil razpravo in 
glasovanje o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
- poslanka Silva Črnugelj k 2. in 17. členu 
- poslanec Branko Jane k 17. členu 
- poslanec, mag. Janez Drobnič k 2., 4.,15., 16., 23. in 31. členu. 
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Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve Lidija Apohal Vučkovič je podala dopolnilno obrazložitev o 
posameznih členih predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu. Predlagane spremembe odpravljajo nedorečenosti in 
pomanjkljivosti obstoječe zakonske ureditve, odpravljajo neusklajenost z nekaterimi 
zakoni, sprejetimi v zadnjem obdobju in sledijo ciljem Nacionalnega programa 
socialnega varstva do leta 2005. Poglavitne rešitve predloga zakona pomenijo 
uskladitev z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih z uvedbo nove 
pravice do izbire družinskega pomočnika, ustreznejšo ureditev podeljevanja in 
prenehanja koncesij, racionalnejše opravljanje nekaterih nalog domov za starejše in 
posebnih socialno varstvenih zavodov za odrasle ter drugačno obliko nadzora nad 
izvajanjem socialno varstvene dejavnosti - uvedbo inšpekcijskega nadzora namesto 
sedanjega strokovnega in upravnega nadzora. Predlog predvideva še nekaj drugih 
manj zahtevnih sprememb in dopolnitev zakona o socialnem varstvu, predvsem z 
namenom poenostaviti postopek namestitve v socialno varstvene zavode in izdajo 
soglasja k cenam storitev v okviru mreže javne službe, prenesti odgovornost in 
financiranje storitev osebne pomoči z občin na državo, pravičneje določiti pristojnost 
občin in države v primeru doplačila oskrbnih stroškov v zavodih za odrasle, razširiti 
možnosti pri imenovanju direktorjev socialno varstvenih zavodov in zagotoviti 
njihovo boljšo usposobljenost, ustrezneje opredeliti naloge in pooblastila socialne 
zbornice ter uskladiti določbe z novim zakonom o zemljiški knjigi in z zakonom o 
prekrških. 

Na začetku razprave je bilo postavljeno vprašanje glede prenašanja pristojnosti z 
občin na državo, oziroma obratno, saj naj bi določene pristojnosti pri uvedbi 
družinskega pomočnika financirale občine kot nadomestno pravico za financiranje 
institucionalnega varstva, ki pa je že sedaj v pristojnosti občin. Člane je zanimalo ali 
so se občine z novimi obveznostmi strinjale in ali je vlada pri pripravi zakona 
sodelovala z lokalnimi skupnostmi. Državna sekretarka je povedala, da je vlada pri 
pripravi zakona sodelovala z občinami- z obema reprezentativnima združenjima 
občin in organizirala tudi posvet na to temo. Zaprosila je tudi za uradno stališče obe 
združenji, ki k temu prenosu pristojnosti financiranja nista imeli pripomb. 

V razpravi o 1. členu predloga zakona, ki na novo uvaja institucionalno varstvo in 
družinskega pomočnika, so člani odbora razpravljali o vprašanju, zakaj se vlada ni 
odločila za koncept osebne asistence. Namreč, koncept družinskega pomočnika 
pomeni, da ta pravica invalidne osebe pravzaprav ni individualna, ker je povezana z 
družinskimi člani. Državna sekretarka je pojasnila, da predlog zakona pomeni 
uskladitev z zakonom o starševstvu oziroma odpravo neenakosti pred zakonom, ki je 
z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih nastopila. Koncept 
osebne asistence je na eksperimentalni ravni pri nas že v preizkušanju, financiran 
je s strani države in naj bi tudi služil za uzakonitev osebne asistence, vendar v 
zakonu, ki je v pripravi in naj bi urejal različne manjkajoče ali pa neustrezno urejene 
pravice invalidov, da bi jim dejansko lahko omogočili neodvisno življenje. Člani 
odbora so se strinjali, da bi bilo s spreminjanjem 1. člena bil spreminjen koncept, 
zato so podprli predlagano besedilo 1. člena, tudi zato, ker v je prehodnih določbah 
z amandmajem, ki ga predlagatelj podpira, vključena osebna asistenca. 
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V razpravi o 2. členu in vloženih amandmajih so člani odbora med drugim izpostavili 
stališče za ohranitev pravice do dodatka za tujo nego in pomoč hkrati ob pravici do 
družinskega pomočnika in uvedbo pravice do izbire družinskega pomočnika 
polnoletne osebe s težko duševno motnjo. Državna sekretarka je pojasnila, da bi to 
pomenilo podvajanje pravic oziroma širjenje koncepta zakona. Prav tako tudi ni bil 
sprejet predlog za amandma odbora, da bi dikcijo "težko motnjo v duševnem 
razvoju", spremenili v "težko duševno motnjo". 

V nadaljevanju razprave so člani odbora opozorili na 12. člen oziroma 47.I člen 
zakona, na podlagi katerega lahko organ, pristojen za podelitev koncesije z odločbo 
odvzame koncesijo tudi zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so 
predmet koncesije, ali zaradi zmanjšanja obsega sredstev v proračunu koncedenta. 
Z amandmajem odbora so črtali omenjeno vsebino in dopolnili tudi 33. člen, s 
katerim bo centrom za socialno delo dana možnost določiti oprostitve plačila tudi v 
primeru namestitve izven mreže javne službe. Prav tako so člani odbora v prehodnih 
in končnih določbah z amandmajem k 45. členu predlagali možnost opravljanja dela 
družinskega pomočnika tudi za osebo, ki ni družinski član, in sicer do zakonske 
ureditve osebne asistence, ki jo pripravlja sektor za invalide na MDDSZ. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih 
odbor: 
- ni sprejel nobenega vloženega amandmaja, amandma poslanca mag. Janeza 
Drobniča k 31. členu pa je postal brezpredmeten. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na podlagi mnenja ZPS, prejetih pripomb zainteresiranih 
organizacij ter na podlagi stališč iz razprave na seji odbora oblikoval in sprejel tudi 

svoje amandmaje: 

K 2. členu: 

1. 
V napovednem stavku in naslovu poglavja se številčna oznaka poglavja »ll.l« 
nadomesti z oznako »II.A«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Pri označitvi predlaganega novega poglavja je po 
mnenju Zakonodajno - pravne službe DZ skladno z utečeno zakonodajno tehniko 
uporabiti oznako II.A. in ne ll.l., kot je predlagano. 

poročevalec, št. 94 60 14. november2003 



DELOVNA TElfSA 

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

2. 
Besedilo alinee v prvem odstavku 18.j člena se spremeni tako, da se glasi: 

» - nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila, 
- zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika, 
- spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in družbenih aktivnostih 

(kulturne, športne, verske, izobraževalne), 
- omogočati, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba ima, opravlja svojo 

funkcijo.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se izboljšuje predlagano besedilo, ki je izrazito medicinsko obarvano in 
enači invalidno besedo z bolnikom. 

3. 
V 18.m členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»V primeru, da se invalidna oseba želi vrniti v zavod, v katerem je bivala pred 
uveljavljanjem pravice do pravice do družinskega pomočnika, ima prednost pri 
sprejemu v ta zavod.« 

Obrazložitev: 
Glede na dosedanje izkušnje in zaradi prezasedenosti zavodov, je potrebno vnaprej 
zagotoviti možnost ponovnega sprejema v institucionalno varstvo zavoda, kjer je invalid 
bival pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika, seveda, če je to tudi želja 
invalida. 

K 7. členu: 

V prvem odstavku se številčna oznaka naslova novega podpoglavja »IV« nadomesti z 
oznako »A.1.«. 

Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 2. členu. 
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K 8. členu: 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

>8. člen 

V prvem in drugem odstavku 44. člena se besedi »prejšnjega člena« nadomesti z 
besedami »43. člena tega zakona«. 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Koncedent je v primeru iz prvega odstavka tega člena država, v primeru iz 
drugega odstavka pa občina. 

Koncesija se podeli za določen čas, pri čemer se upošteva višina sredstev, ki jih 
je koncesionar prispeval za zagotovitev izvajanja storitve, za katero se podeljuje 
koncesija. Trajanje koncesije se lahko podaljša največ še za čas, za katerega je 
bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, določenimi v predpisu iz 
48. člena tega zakona in v koncesijski pogodbi. 

Koncesija se podeli na javnem razpisu.« 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba 8. člena v prvem odstavku odpravlja neustrezno sklicevanje v 
44. členu, do katerega je prišlo zaradi vrinjenega novega 43.a člena, in je tako 
redakcijske narave. Spremembe v tako predlaganem četrtem odstavku pa postavlja 
pomembno okvirno merilo za opredelitev določenega časa, za katerega se bo podelila 
koncesija za posamezno storitev. Predlog zakona namreč ni natančneje opredelil časa, 
za katerega naj bi se podeljevale koncesije, temveč je opredelitev določenega časa za 
posamezno storitev prepustil ministru, pristojnemu za socialno varstvo (spremenjeni 48. 
člen). Predlagana rešitev pristojnemu ministru nalaga, da pri določanju časa, za 
katerega se bodo podeljevale koncesije, upošteva finančni vložek koncesionarja in s 
trajanjem koncesije omogoči, da se mu ta vložek povrne. Finančni vložki pri 
posameznih storitveh so namreč različno visoki (najvišji so gotovo pri ustvarjanju 
pogojev za izvajanje instituconalnega varstva, nižji pa za izvajanje pomoči družini na 
domu), le s povrnitvijo teh sredstev pa se ne bo zmanjšal interes za izvajanje storitve in 
bodo ustvarjeni pogoji za širitev mreže javne službe. 

K 9. členu: 

V prvem odstavku spremenjenega 45. člena se beseda »sklepom« nadomesti z 
besedama 
»koncesijskim aktom«. 

V drugem odstavku se beseda «sklepu« nadomesti z besedo »koncesijskem aktu«. 
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Obrazložitev: 
V prvem odstavku spremenjenega 45. člena je določeno, da naj bi ministrstvo oziroma 
občinski svet (skladno z nacionalnim programom socialnega sveta) s sklepom določila 
obseg in vrsto storitev, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije. Skladno 
z mnenjem Zakonodajno - pravne službe DZ pa je s pravno-sistemskega vidika 
primerneje govoriti o koncesijskem aktu kot podlagi, ki naj bi uredila bistvene sestavine 
koncesijskega razmerja. Sklep pa je po svoji naravi akt, s katerim naj bi se praviloma 
odločalo o postopkovnih vprašanjih. 

K 10. členu 

V besedilu spremenjenega 46. člena se za sedmo alineo doda nova alinea, ki se glasi: 

navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja 
socialnega varstva," 

Obrazložitev: 
S podelitvijo koncesije koncesionar vstopa v javno mrežo (gre za javna sredstva). 
Koncesionar naj bo v vseh pravicah, obveznostih in odgovornostih izenačen z javnimi 
zavodi in tudi strošek dela naj bo za vse delodajalce, ki opravljajo socialno varstvene 
storitve v javni mreži, enak. Z navedeno dopolnitvijo pri menjavi koncesionarja odpade 
vrsta težav. 

K 12. členu 

V 47.I členu se v šesti alinei črta besedilo "ali zaradi zmanjšanja obsega sredstev v 
proračunu koncendenta, ki so namenjena izvajanju javne službe, ki je predmet 
koncesije". 

Obrazložitev: 
Zmanjšanje obsega sredstev v proračunu koncendenta, ki so namenjena izvajanju 
javne službe, ki je predmet koncesije, ne more biti razlog za odvzem koncesije. 

K 14. členu 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»14.člen 

Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne preventive, prve socialne 
pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom ter organizira skupnostne akcije 
za socialno ogrožene skupine prebivalstva.«. 

V tretjem odstavku se črta besedilo »osebne pomoči in«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Center za socialno delo lahko opravlja tudi druge storitve in naloge, če je to 
potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.« 

Obrazložitev: 
Vsi centri za socialno delo že sedaj izvajajo storitve socialne preventive, prve socialne 
pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom in organizirajo skupnostne akcije za 
ogrožene skupine prebivalstva, zato beseda »lahko« pogosto vnaša zmedo in 
povzroča težave, zato predlagamo, da se jo iz besedila črta. 
Izvajanje socialno varstvenih storitev je tesno povezano z izvajanjem nalog po zakonu 
in ukrepov, ki so centrom dana kot javno pooblastilo. Možnost prehoda z javnega 
pooblastila, ki ga center izvede po uradni dolžnosti, v sistem storitev, kjer uporabnik na 
podlagi spoznanja, da ima težave, ki jih želi rešiti, vstopa v sistem storitev prostovoljno, 
zagotavlja uporabniku učinkovito in kvalitetno pomoč. Na centrih za socialno delo si ne 
predstavljamo, da bi lahko kvalitetno opravljali svoje delo brez izvajanja teh storitev, 
zato predlagamo spremembo. 

Centri za socialno delo nudijo pomoč tudi posameznim posebej ogroženim skupinam 
prebivalstva (starejšim, otrokom,...) in se s tem prilagajajo različnim potrebam v svojem 
okolju. Ti programi trenutno delujejo kot posebni programi ali projekti (npr. varne hiše 
za otroke in ženske ogrožene zaradi nasilja) in takšne potrebe bodo tudi v bodoče. 
Zato je treba omogočiti, da je tudi izvajanje takšnih programov del dejavnosti centrov, 
pri čemer pa je treba upoštevati, da so potrebe od okolja do okolja različne. 

K 15. členu 

Na koncu drugega odstavka 15. člena se doda stavek: 
»Mandat direktorja socialno varstvenega zavoda traja 5 let.« 

V tretjem odstavku se v prvem stavku beseda »doma« nadomesti z besedo »zavoda«. 

Obrazložitev: 
Trajanje mandata direktorja na področju socialnega varstva ni opredeljeno nikjer, razen 
v statutih, kar dopušča različne rešitve, zato bi bilo potrebno sistemsko to urediti, na 
enak način kot je urejeno na področju izobraževanja (Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l.RS 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 12/96, 36/00 
in 64/01) in na področju kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture, Ur. I. 96/02). 
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Amandma je redakcijske narave. Gre za očitno pomoto, saj se v tem členu ureja 
poslovanje socialno varstvenega zavoda in ne le doma, kot enega izmed zavodov, ki 
delujejo na področju socialno varstvene dejavnosti. 

K 17. členu: 

1. 
V novem podpoglavju se v napovednem stavku številčna oznaka »6« nadomesti s 
številčno oznako »5.a«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 2. členu. 

2. 
V prvem odstavku se besede »člena 68.a in 68.b« nadomestijo z besedami »členi 
68.a, 68.b in 68.c«. 

Za 68.b členom se doda nov 68.c člen, ki se glasi: 

»68.c člen 

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju izvajanja dejavnosti 
centrov za socialno delo opravlja naslednje naloge kot javna pooblastila: 
1. določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo: 
• kot socialno varstvene storitve, 
- kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna pooblastila in 
- kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, kar za to področje dejavnosti 
služi kot 

podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema socialnega varstva; 
2. določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog: 
- nalog, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna 
pooblastila in 
• nalog, ki jih centrom za socialno deio nalagajo drugi predpisi.« 

Obrazložitev: 
Spremembe Zakona o socialnem varstvu prvič urejajo delovanje poslovnih združenj. 
Glede na to, da že več let uspešno delujeta dve skupnosti (Skupnost socialno 
varstvenih zavodov Slovenije in Skupnost centrov za socialno delo Slovenije), bi bilo 
ob urejanju statusa Skupnosti socialno varstvenih zavodov Slovenije, smiselno 
urediti tudi status Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, tako, da se ji določi, 
katera javna pooblastila opravlja. 

Katalog nalog kot standard izvedbe javnega pooblastila in nalog po zakonu izraža 
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interes države, da spremlja in nadgrajuje sistem nalog na področju delovanja centrov 
za socialno delo. 
V katalogu opisane posamezne naloge, je potrebno dopolnjevati, nadgrajevati in 
opredeliti standarde za njihovo izvedbo. Katalog nalog predstavlja obvezno podlago 
za delo in zagotavlja upravičencu enak položaj za uveljavljanje pravic, zato je nujno 
potrebno zagotoviti stalno skrb za njegovo nadgrajevanje. 
Ta katalog pa mora biti tudi podlaga za spremljanje v enotnem informacijskem 
sistemu. 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 52/95, 
2/98, 19/99 in popravek 28/99) se nanaša na izvajanje storitev. Takšne standarde in 
normative je potrebno določiti tudi za izvajanje nalog, ki so centrom za socialno delo 
z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo 
nalagajo drugi predpisi. 

K 18. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»18. člen 

Naslov poglavja VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNO VARSTVENE 
STORITVE se spremeni tako, da se glasi: 

»6. Delavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve«." 

Obrazložitev: 
Zakon o socialnem varstvu, ki je bil sprejet leta 1992, ni bil dosleden pri številčenju 
oziroma označevanju poglavij in podpoglavij. Predlagateljica je v predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu nedoslednosti poskušala 
popraviti s številčenjem poglavij po pravilnem vrstnem redu in tako s spreminjanjem 
njihovih številčnih oznak, Zakonodajno - pravna služba DZ pa meni, da bi moralo biti 
poglavje, ki je v zakonu označeno kot šesto in je številčeno s številko VI., pravzaprav 
podpoglavje V. poglavja in bi moralo biti številčeno z arabsko številko 6. V tem 
primeru si ostala poglavja sledijo v pravilnem zaporedju in zato ni potrebno 
spreminjanje njihovih številčnih oznak, s čemer se ohranja njihova prejšnja oznaka. 
Iz istega razloga so potrebni amandmaji k 22., 25., 26. in 30. členu. 

K 22. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 18. členu. 
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K 23. členu: 

V četrtem odstavku spremenjenega 77. člena se črta beseda »druge«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se odpravlja nejasnost med drugimi nalogami, ki jih 
zbornica Slovenije opravlja po tretjem odstavku spremenjenega 77. člena, 
nalogami po četrtem odstavku istega člena, ki jih opravlja za svoje 
naročnike storitev. 

K 25. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 18. členu. 

K 26. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 18. členu. 

K 30. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave - iz istega razloga kot amandma k 18. členu. 

K 32. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»V drugi alinei se za besedilom »pomoč družini na domu« doda vejica in 
besedilo «najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero 
je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;« 

Obrazložitev. 
Centri za socialno delo že vrsto let razvijajo storitev pomoč na domu. Na Skupnosti 
centrov za socialno delo ugotavljamo, da uporabniki to storitev uporabljajo vsaj štiri 
do pet let preden potrebujejo po obsegu toliko pomoči, da se odločijo za oskrbo v 
domu za starejše občane, kar pomeni, da s pomočjo svojcev in storitve »pomoč na 

Socialna 
in tistimi 
člane in 
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domu« bivajo v svojem domačem okolju. V zadnjem obdobju ugotavljamo, da je 
storitev postala v nekaterih občinah »predraga« za uporabnike, predvsem, ker je 
subvencija občine nizka ali pa je sploh ni, zato se uporabniki, kljub izkazanemu 
interesu, zanjo ne odločajo. 

Ker se kar nekaj občin, kljub temu, da so v okviru primerne porabe pridobile ustrezna 
sredstva za izvajanje nalog socialnega varstva, ne odločajo za subvencijo plačila 
stroškov za izvajanje storitve, menimo, da bi bilo potrebno to urediti s spremembo 
zakona. S tem bi občine zavezali, da bi svojim občanom zagotavljale primeren 
dostop do storitve in bivanje v domačem okolju. 

K 33. členu 

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

" Center za socialno delo lahko za upravičenca do institucionalnega varstva 
določi oprostitev po merilih iz tretjega odstavka tega člena tudi v primeru, ko je 
bila upravičencem zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven 
mreže javne službe." 

Obrazložitev: 
Oprostitev plačila storitev lahko center za socialno delo določi tudi v primeru, ko je 
bila upravičencem zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže 
javne službe. 

K 37. členu: 

Naslov poglavja »X. INŠPEKCIJSKI NADZOR« se nadomesti z naslovom poglavja 
»IX. NADZOR«. 

Obrazložitev: 
Ker se poleg inšpekcijskega nadzora izvajalcem socialno varstvene dejavnosti po 
predlogu zakona zagotavlja tudi inštruktažno svetovanje, je naslov poglavja bolje 
nasloviti, kot je predlagano z amandmajem, hkrati pa gre tudi za pravilno številčenje 
(IX. in ne X. poglavje), kot je obrazloženo pri amandmaju k 18. členu. 

K 45. členu 

Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Do zakonske ureditve osebne asistence lahko opravlja pod pogoji iz tega 
zakona delo družinskega pomočnika tudi oseba, ki ni družinski član. 

Izbira pravice do družinskega pomočnika ne izključuje možnosti do 
uveljavljanja pravice do osebne asistence, ki jo bo urejal ustrezen zakon.« 

Obrazložitev: 
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Zakon o izenačevanju možnosti, ki ga pripravlja sektor za invalide na MDDSZ bo 
zagotavljal možnost izbire in plačevanje osebnega pomočnika. Tako bi se lahko 
koristniki pravice do družinskega pomočnika znašli v neenakopravnem položaju, saj 
je osebna asistenca bistveno drugačna storitev, ki posamezniku zagotavlja 
neodvisnost in aktivnost. V vmesnem obdobju pa je potrebno zagotoviti, da lahko 
upravičenci izberejo za družinskega pomočnika tudi tretjo osebo, ki ni sorodnik, saj 
nimajo vsi ustreznih družinskih razmer ali odnosov s sorodniki in bi bili v tem primeru 
prikrajšani za storitev. 

K 47. členu: 

V šestem odstavku se besedilo »na predpisanih M obrazcih« nadomesti z 
besedilom »na za to predpisanih obrazcih«. 

Obrazložitev: 
V 47. členu predloga zakona so urejena zavarovanja, v katera je vključen družinski 
pomočnik. V zavarovanje ga prijavi pristojen center za socialno delo, prijavi pa ga na 
obrazcih, ki so že predpisani s predpisi, ki sicer urejajo prijavo v navedena 
zavarovanja. 

K 51. členu: 

Na koncu prvega odstavka se pred piko doda vejica in besedilo »ki ga minister, 
pristojen za socialno varstvo, določi v predpisu iz 13. člena tega zakona (48. 
člen) kot čas trajanja koncesije za različne vrste storitev«. 

Obrazložitev: 
Ker se bodo po predlogu zakona koncesije lahko podeljevale le za določen čas, 
predlog zakona predvideva tudi, da se do sedaj podeljene koncesije, ki so bile 
podeljene za nedoločen čas, spremenijo v koncesije za določen čas. Ker pa ta čas ni 
opredeljen, je potrebno zagotoviti enako obravnavo že podeljenih koncesij s 
koncesijami, ki bodo podeljena v bodoče, in tako določiti, da je čas, v katerega se 
bodo spremenile že podeljene koncesije za nedoločen čas, isti čas, ki ga bo pristojni 
minister določil za nove koncesije za posamezne storitve. Upoštevajoč amandma k 
8. členu bo ta čas odvisen predvsem od vloženih sredstev, potrebnih za izvajanje 
posamezne storitve. 

k 52. členu: 

V drugem odstavku se besedilo »izpolnjevanje pogojev iz« nadomesti z besedilom 
»določbe«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na uskladitev drugih pravnih aktov z določbami tega zakona se z 
dnem uveljavitve tega zakona ob novem imenovanju direktorja socialno 
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varstvenega zavoda uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
imenovanje direktorja.« 

Obrazložitev: 
S sprejetjem amandmaja k 15. členu predloga zakona (spremenjen 56. člen zakona) 
bo predpisan nov, 5-letni, in ne več 4-letni mandat direktorjev socialno varstvenih 
zavodov, kot to sedaj določajo akti o ustanovitvi in statuti teh zavodov. S spremembo 
drugega odstavka je jasno določeno, da do sedaj imenovani direktorji opravljajo 
svoje naloge do poteka mandata, za katerega so bili imenovani, ne glede na novo 
določen mandat in drugačne pogoje za imenovanje. Ker uskladitev aktov, ki določajo 
4-letni mandat in drugačne pogoje za imenovanje, z novim 5-letnim mandatom in 
novo določenimi pogoji zahteva določen čas, pa je v izogib vprašanjem, ali nova 
imenovanja speljati na podlagi statutov ali na podlagi zakona, kljub sicer jasni 
hierarhiji pravnih aktov, bolje jasno določiti, da se nova imenovanja direktorjev 
razpišejo na podlagi zakona, torej za pet in ne za štiri letni mandat in ob upoštevanju 
novo določenih pogojev. 

K 57. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"57. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v prvem odstavku 116. člena in 117. členu 
zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

Za prekrške, določene v drugem odstavku 116. člena zakona, se do začetka 
uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik z denarno kaznijo 
od 50.000 do 150.000 tolarjev. 

Za prekrške, določene v tretjem odstavku 116. člena zakona, se do začetka 
uporabe zakona iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev." 

Obrazložitev: 
Predlagana prehodna določba ureja vprašanje izrekanja denarnih kazni za prekrške 
v obdobju do začetka uporabe novega zakona o prekrških (ZP-1), pri čemer se 
sklicuje na razpone denarne kazni, ki so na sistemski ravni določeni v zakonu o 
prekrških (ZP), ki se do začetka uporabe ZP-1 se uporablja. Ker ZP določa le 
splošne razpone, je potrebno skladno z mnenjem 
Zakonodajno - pravne službe DZ, glede na težo posameznih prekrškov, določiti tudi 
za to prehodno obdobje posebne razpone, sicer bo lahko predlagana ureditev 
povzročala bistvene razlike pri sankcioniranju istovrstnih kršitev in upoštevati tudi 
dejstvo, da do začetka uporabe 
ZP-1 kaznovanja odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika ZP ne 
določa. 
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* * * 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o posameznih 
členih zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje na seji odbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega 
predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen 
predlog zakona je sestavni del tega poročila. 

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

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

14. november 2003 71 poročevalec, št. 94 



DELOVNA TELESA 

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

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU 

1. člen 

V 16. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 
42/94 - odi. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) se za 
tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih in pod pogoji, določenimi 
s tem zakonom, namesto pravice do celodnevnega institucionalnega varstva izbere 
družinskega pomočnika.«. 

2. člen 

Za II. poglavjem se doda novo II.A poglavje in členi 18.a do 18.r, ki se glasijo: 

»II.A IZBIRA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA 

18.a člen 

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo 
v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje 
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem 
besedilu: invalidna oseba). 

Šteje se, da gre za invalidno osebo iz prejšnjega odstavka, če: 
• je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega pomočnika 

skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal 
delno plačilo za izgubljeni dohodek, 

• ali je oseba invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb, 

- ali če v skladu s tem zakonom komisija za priznanje pravice do družinskega 
pomočnika (v nadaljnjem besedilu: komisija) ugotovi, da gre za osebo s 
težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo 
lahko nudi družinski pomočnik. 
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Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži pravico do 
dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga prejema za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb po drugih predpisih, vendar ji ta pravica v času, ko ji pomoč 
nudi družinski pomočnik, miruje. 

18.b člen 

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. 
Družinski pomočnik ni dolžan kriti materialnih stroškov za življenje invalidne 
osebe. 

Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno 
osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali 
se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence 
brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi 
oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega 
delovnega časa pri delodajalcu. 

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je z namenom, da bi postala 
družinski pomočnik, opustila zaposlitev s tem, da je odpovedala pogodbo o 
zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pa je zaradi tega namena sklenila le 
delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri 
istem oziroma drugem delodajalcu. 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ali odjava iz evidence brezposelnih oseb z 
namenom biti družinski pomočnik invalidu ne pomeni krivdnega 
izključitvenega razloga za pridobitev pravic po predpisih o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 

18.c člen 

Družinski pomočnik je lahko eden od družinski članov invalidne osebe. 

Kot družinski član po prejšnjem odstavku se štejejo osebe, ki se kot družinski 
člani upoštevajo pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči po tem 
zakonu, in brat in sestra, stara mati, stari oče, stric in teta. 

18.Č člen 

Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru 
za socialno delo, ki je v skladu s tem zakonom pristojen za invalidno osebo. 

Invalidna oseba mora v vlogi za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 
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pomočnika navesti naslednje osebne podatke: 
- ime in priimek, 
- EMŠO, 
- davčno številko, 
- podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva tudi podatke o 

izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji), 
- podatke o imenu in priimku ter prebivališču osebe, ki Jo želi za družinskega 

pomočnika. 

V primeru iz prve in druge alinee drugega odstavka 18.a člena tega zakona 
mora invalidna oseba v vlogi navesti tudi podatke o tem, pri katerem centru za 
socialno delo je uveljavljal pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
eden od staršev oziroma pri katerem centru za socialno delo je bilo 
ugotovljeno, da je invalidna oseba, in na podlagi katerih predpisov prejema 
dodatek za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb. 

V primeru iz tretje alinee drugega odstavka 18.a člena tega zakona mora 
invalidna oseba vlogi priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da pri njej 
obstaja težka motnja v duševnem razvoju oziroma težka gibalna oviranost in 
da zato potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 

18.d člen 

Vlogi mora invalidna oseba priložiti izjavo izbranega družinskega pomočnika, 
da želi invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, in da bo zapustil trg dela 
oziroma da se bo odjavil iz evidence brezposelnih oseb ter ali želi uveljaviti 
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. 

Izjava mora vsebovati naslednje osebne podatke družinskega pomočnika: 
• ime in priimek, 
- EMŠO, 
- davčno številko, 
- podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva tudi podatke o 

izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji), 
- podatke o transakcijskom računu. 

Invalidna oseba in družinski pomočnik lahko skleneta dogovor, v katerem 
podrobneje določita način, vrsto in obseg pomoči, ki jo bo družinski pomočnik 
nudil invalidni osebi. V primeru sklenjenega dogovora mora biti vlogi priložen 
tudi ta dogovor. 

18.e člen 

Če je invalidna oseba pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika v 
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celodnevnem institucionalnem varstvu, mora pristojni center za socialno delo 
pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje zavoda, v katerem je nameščena, ki ga 
mora z vso dokumentacijo, s katero razpolaga, posredovati komisiji iz 18.f 
člena tega zakona. 

18.f člen 

Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene osebe za družinskega 
pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za 
socialno varstvo. Minister, pristojen za socialno varstvo, imenuje šest komisij, 
ki delujejo za posamezna teritorialno zaokrožena območja v Republiki 
Sloveniji. 

Komisijo sestavljajo strokovni delavec po tem zakonu, zdravstveni delavec, ki 
dela na področju socialnega varstva, in predstavnik uporabnikov. 

Komisija v svojem mnenju ugotovi, ali gre za upravičenca iz 18.a člena tega 
zakona in ali mu izbrani družinski pomočnik potrebno pomoč lahko nudi. 

Pri pripravi mnenja iz prejšnjega odstavka komisija upošteva vse dejavnike, ki 
bi lahko vplivali na pomoč invalidni osebi. 

18.g člen 

V primeru, da je invalidna oseba za družinskega pomočnika izbrala tistega od 
staršev, ki ji je že nudil nego in varstvo in je po predpisih o starševskem 
varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, lahko center za socialno 
delo o pravici do izbire družinskega pomočnika odloči brez mnenja komisije iz 
prejšnjega člena. 

18.h člen 

Pristojni center za socialno delo izda odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni 
osebi pomoč, ki jo potrebuje pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, 
nudil izbrani družinski pomočnik, in hkrati odloči o pravici družinskega 
pomočnika iz prvega odstavka 18.i člena tega zakona. 

Center za socialno delo ugodi izbiri določene osebe za družinskega 
pomočnika, če: 
- gre za upravičenca iz 18.a člena tega zakona, 
- če izbrani pomočnik izpolnjuje pogoje po tem zakonu in 
• če komisija poda pozitivno mnenje, da mu izbrani družinski pomočnik to 

pomoč lahko nudi, razen v primeru iz 18.g člena tega zakona. 
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18.i člen 

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v 
višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni 
dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Delno plačilo 
za izgubljeni dohodek se usklajuje z rastjo minimalne plače. 

Družinskemu pomočniku pravica iz prejšnjega odstavka pripada od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnika, kateri je priložena njegova izjava, da želi uveljaviti 
pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Če je izbrani družinski 
pomočnik zapustil trg dela ali se odjavil iz evidence brezposelnih oseb 
kasneje, mu pravica iz prejšnjega odstavka pripada s prvim naslednjim dnem 
po dnevu, ko je zapustil trg dela oziroma se odjavil iz evidence brezposelnih 
oseb. 

Če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice izbire družinskega 
pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu 
prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, staršu pripada pravica 
družinskega pomočnika iz prvega odstavka tega člena od prvega dne po 
prenehanju pravic po predpisih o starševskem varstvu do dokončnosti 
odločbe, s katero pristojni center za socialno delo odloči o izbiri družinskega 
pomočnika in njegovih pravicah. 

18. j člen 
« 
Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu z njenimi potrebami 
in interesi, zlasti pa: 
- nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila, 
- zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika, 
- spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in družbenih aktivnostih 

(kulturne, športne, verske, izobraževalne), 
• omogočati, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba ima, opravlja svojo 

funkcijo. 

Družinski pomočnik se mora udeleževati programov usposabljanja, ki jih 
določi socialna zbornica, ki določi tudi njihovo vsebino, izvajalce, pogostost in 
trajanje. 

18.k člen 

Center za socialno delo ves čas spremlja, ali družinski pomočnik invalidni 
osebi zagotavlja ustrezno pomoč. Invalidna oseba lahko kadarkoli center za 
socialno delo seznanja z delom družinskega pomočnika. 
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Družinski pomočnik je dolžan pristojnemu centru za socialno delo najmanj 
enkrat letno poročati o izvajanju pomoči invalidni osebi. Center za socialno 
delo mora s poročilom družinskega pomočnika seznaniti invalidno osebo, ki k 
poročilu lahko poda svoje mnenje. 

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bi onemogočile nadaljnje izvajanje 
pomoči, mora družinski pomočnik nemudoma obvestiti pristojni center za 
socialno delo. Center za socialno delo o spremenjenih okoliščinah pridobi tudi 
mnenje invalidne osebe. 

Pristojni center za socialno delo o delu družinskega pomočnika sestavlja letno 
socialno poročilo, ki vsebuje tudi obvestila oziroma mnenja invalidne osebe iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in poročila oziroma obvestila 
družinskega pomočnika iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

V primeru spremenjenih okoliščin ali če center za socialno delo podvomi v 
ustreznost pomoči družinskega pomočnika, celotno dokumentacijo odstopi 
komisiji iz 18.f člena tega zakona, ki mora novo mnenje v skladu s tem 
zakonom podati najkasneje v roku 30 dni od prejema dokumentacije. 

Če komisija ugotovi, da invalidni osebi ni zagotovljena ustrezna pomoč, center 
za socialno delo ravna po določbi 18.1 člena tega zakona. 

18.1 člen 

Družinski pomočnik preneha opravljati svoje naloge: 
- na željo invalidne osebe, 
- na željo družinskega pomočnika, 
- zaradi spremenjenih potreb invalidne osebe, 
- zaradi izvajanja dolžnosti in nalog v nasprotju z določbami tega zakona, 
- s smrtjo družinskega pomočnika, 
• s smrtjo invalidne osebe. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika po prvi, drugi, 
tretji in četrti alinei prejšnjega odstavka pristojni center za socialno delo izda 
odločbo. 

Družinski pomočnik z dnem dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka 
izgubi pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika po šesti alinei 
prvega odstavka tega člena družinski pomočnik obdrži pravico do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek še 3 mesece po smrti invalidne osebe. 
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18.m člen 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika po prejšnjem 
členu, razen v primeru prenehanja po šesti alinei prvega odstavka prejšnjega 
člena, ima invalidna oseba pravico do nove izbire družinskega pomočnika ali 
pravico do celodnevnega institucionalnega varstva ali do pričetka ponovnega 
izplačevanja dodatka za tujo nego in pomoč. 

V primeru, da se invalidna oseba želi vrniti v zavod, v katerem je bivala pred 
uveljavljanjem pravice do pravice do družinskega pomočnika, ima prednost pri 
sprejemu v ta zavod. 

18.n člen 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika po prvi, tretji 
in šesti alinei prvega odstavka 18.1 člena ima družinski pomočnik pravice iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, kot če bi mu prenehala 
pogodba o zaposlitvi brez njegove krivde. 

V primeru, ko družinski pomočnik invalidni osebi ne želi več nuditi pomoči, 
mora invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo ta potrebuje, dokler ji ni zagotovljena 
nova pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ali druga oblika 
varstva. Tudi v tem primeru ima družinski pomočnik pravice iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, kot če bi mu prenehala pogodba o 
zaposlitvi brez njegove krivde. Če družinski pomočnik kljub temu ne nudi 
pomoči invalidni osebi, kot jo potrebuje, se pri uveljavljanju pravic po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti šteje kot, da 
je družinskemu pomočniku pogodba o zaposlitvi prenehala iz krivdnega 
razloga. 

V primeru prenehanja pravic družinskega pomočnika zaradi izvajanja pravice v 
nasprotju z določbami tega zakona mora pristojni center za socialno delo do 
uveljavitve pravice invalidne osebe iz 18.m člena čimprej urediti začasno drugo 
pomoč. V tem primeru se pri uveljavljanju pravic po predpisih o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti šteje kot, da je družinskemu 
pomočniku pogodba o zaposlitvi prenehala iz krivdnega razloga. 

Družinski pomočnik se mora pri pristojni enoti Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje zaradi uveljavljanja pravic iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti po tem zakonu prijaviti v 30 dneh od dokončnosti odločbe iz 
drugega odstavka 18.1 člena tega zakona oziroma od poteka roka iz četrtega 
odstavka 18.1 člena tega zakona. 
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18.o člen 

Zoper odločbo centra za socialno delo, s katero invalidni osebi ni ugodena 
izbira določene osebe za družinskega pomočnika, ima invalidna oseba pravico 
do pritožbe. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka 18.h člena tega zakona se lahko v delu, ki se 
nanaša na odločitev o pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek, pritoži 
tudi izbrani družinski pomočnik. Invalidna oseba oziroma Izbrani družinski 
pomočnik se lahko pritožita tudi zoper odločbo, izdano na podlagi tretje in 
četrte alinee prvega odstavka 18.1 člena tega zakona. 

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena ne zadrži 
izvršitve. 

V postopkih na drugi stopnji ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, odloči 
na podlagi mnenja republiške komisije za priznanje pravice do izbire 
družinskega pomočnika, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo. 

Minister, pristojen za socialno varstvo, pri imenovanju članov komisije iz 
prejšnjega odstavka smiselno upošteva določbe 18.f člena tega zakona. 

Člani komisije iz drugega odstavka tega člena ne morejo biti osebe, ki so 
sodelovale v postopku na prvi stopnji. 

18.p člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, predpiše natančnejše pogoje in 
postopek za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. 

18.r 

Določbe tega zakona o inšpekcijskem nadzoru se uporabljajo tudi za nadzor v 
zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem pravice do izbire družinskega pomočnika. 
«. 

3. člen 

Na koncu drugega odstavka 30.a člena se črta vejica in besedilo »če upravičenec 
dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in bremenitve nepremičnin v korist Republike 
Slovenije«. 
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4. člen 

Za 36. členom se doda novo podpoglavje in nov 36 a. člen, ki se glasi: 

»Vzpodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne socialne pomoči 

36.a člen 

Za vzpodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne socialne pomoči je 
delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli dolgotrajno brezposelnega upravičenca, ki 
je v zadnjih treh letih denarno socialno pomoč prejemal najmanj 24 mesecev, 
upravičen do subvencije za zaposlitev v skladu s predpisi o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter programom aktivne politike zaposlovanja. 

t 
Subvencijo zagotavlja država. Del subvencije v višini 12 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom, se izplača iz sredstev, 
zagotovljenih za denarne socialne pomoči, razlika do višine subvencije na podlagi 
predpisov o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter programa 
aktivne politike zaposlovanja pa iz sredstev za vzpodbujanje zaposlitev. 

O pravici odloči pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v 
soglasju s centrom za socialno delo, ki je pristojen za odločanje o denarni socialni 
pomoči. Vlogi delodajalca je potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas. 

Če delodajalec prekine delovno razmerje z osebo iz prvega odstavka tega člena prej 
kot v dveh letih od dneva zaposlitve, je dolžan povrniti celoten znesek subvencije.«. 

5. člen 

V prvem odstavku 43. člena se za besedilom »za prvo socialno pomoč,« doda 
besedilo »za osebno pomoč,«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »za osebno pomoč ter«. 

6. člen 

Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi: 

»43.a člen 

Podjetja, zavodi in drugi delodajalci zagotavljajo izvajanje storitev iz 18. člena tega 
zakona.«. 
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7. člen 

Pred 44. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: 

»A1. Koncesije za opravljanje storitev javne službe«. 

8. člen 

V prvem in drugem odstavku 44. člena se besedi »prejšnjega člena« nadomesti z 
besedami »43. člena tega zakona«. 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Koncedent je v primeru iz prvega odstavka tega člena država, v primeru iz 
drugega odstavka pa občina. 

Koncesija se podeli za določen čas, pri čemer se upošteva višina sredstev, ki jih 
je koncesionar prispeval za zagotovitev izvajanja storitve, za katero se podeljuje 
koncesija. Trajanje koncesije se lahko podaljša največ še za čas, za katerega je 
bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, določenimi v predpisu iz 
48. člena tega zakona in v koncesijski pogodbi. 

Koncesija se podeli na javnem razpisu." 

9. člen 

45. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»45. člen 

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občinski svet v skladu z 
nacionalnim programom socialnega varstva s koncesijskim aktom določita 
vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesije. 

V koncesijskem aktu mora biti določeno za posamezno vrsto storitev, ki so 
predmet koncesije: 
- krajevno območje izvajanja storitev; 
- število ali obseg koncesij, ki se bo na posameznem javnem razpisu podelil 

za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev.«. 
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10. člen 

46. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»46. člen 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati: 

• navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem zakonom in predpisom 
iz 48. člena tega zakona; 

- storitve, ki so predmet koncesije; 
• obseg posamezne storitve; 
- predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije; 
- krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje določene 

storitve; 
- navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za 

posamezno krajevno območje; 
• uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija; 

navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s 
področja socialnega varstva, 

- vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za 
izvajanje storitev, ki so predmet koncesije, 

- rok za prijavo na javni razpis; 
- kriterije in merila za izbiro med ponudbami; 
- organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za 

sklenitev koncesijske pogodbe, 
- odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa; 
- druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve. 

Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom 
vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno 
dokumentacijo. 

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili 
ponudniku izdelati popolno vlogo.«. 

11. člen 

47. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»47. člen 

Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje organ, pristojen za podelitev 
koncesije, najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija za 
koncesije). 

Vsaj en član komisije za koncesije mora biti zaposlen pri navedenem organu.«. 
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12. člen 

Za 47. členom se dodajo novi členi 47.a do 47.0, ki se glasijo: 

»47.a člen 

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega 
roka. 

Ponudnik do poteka razpisnega roka nima pravice vpogledati vloge drugih 
ponudnikov na istem razpisu. 

Ponudnik lahko za isto lokacijo izvajanja storitev na javnem razpisu vloži le 
eno ponudbo. 

Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnem za podelitev koncesije, po 
preteku razpisnega roka, je prepozna. 

Do poteka razpisnega roka lahko ponudnik sodeluje v postopku le s tem, da na 
način, določen v razpisu in razpisni dokumentaciji, predloži ponudbo. 

47.b člen 

Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po preteku roka 
za prijavo na javni razpis. 

Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu. 

Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je 
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba podana za v 
razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je 
popolna glede na besedilo javnega razpisa. 

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v 
razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni 
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, 
pristojen za podelitev koncesije. 

0 vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje 
izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi komisija za koncesije 
mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema 
pisne zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve 
koncesij brez tega mnenja. 

Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne 
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zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega odstavka opravi pregled in 
presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, 
ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, 
pripravi predlog podelitve koncesij. 

47.c člen 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah za določeno 
krajevno območje izvajanja posamezne vrste storitev izda eno odločbo, s 
katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku ali ponudnikom in določi 
čas trajanja koncesije v skladu z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe. V 
postopku izdaje odločbe imajo položaj stranke le tisti ponudniki, ki so 
predložili ponudbo za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste 
storitev. 
V odločbi se določi rok po vročitvi dokončne odločbe, v katerem mora izbrani 
ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo. 

Če je v predpisu ministra iz 48. člena tega zakona določeno, da lahko določene 
pogoje za začetek opravljanja storitev koncesionar izpolni po podelitvi 
koncesije in sklenitvi pogodbe, se v odločbi določi rok, v katerem mora 
koncesionar izpolniti te pogoje in način, kako jih mora izpolniti. 

Organ, ki je izdal odločbo, lahko rok iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
iz upravičenih razlogov podaljša. 

47.č člen 

Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili stranke v postopku 
izdaje odločbe. 

Sodišče ne more s sodbo samo odločiti o stvari. 

Če bi odprava odločbe pomenila nesorazmerno obremenitev osebe, ki je do 
tedaj izvrševala koncesijsko pogodbo, sodišče odločbe ne odpravi, temveč 
tožniku na njegovo zahtevo prisodi odškodnino. 

47.d člen 

če je koncesijska pogodba sklenjena z drugo osebo od tiste, kateri je bila z 
odločbo podeljena koncesija, je koncesijska pogodba nična. Enako velja tudi v 
primeru, da je koncesijska pogodba sklenjena brez izdaje odločbe. 

Koncesijska pogodba je nična tudi v primeru, da je bila odločba pravnomočno 
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odpravljena in je bil v postopku izbire za isto koncesijo izbran drug 
koncesionar. 

Ničnost iz prvega in drugega odstavka tega člena po uradni dolžnosti ugotovi 
organ, pristojen za podelitev koncesije. 

47.e člen 

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno 
koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa: 

- vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije, 
• začetek izvajanja koncesije, 
- čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
- ceno oziroma način vrednotenja storitev, 
- sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet 

koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja, 
- dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu, 
• obveznosti koncesionarja do uporabnikov, 
• pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije, 
- način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta, 
- način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja, 
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje, 
- obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe, 
- druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je 

predmet koncesije. 

Koncesijska pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, je nična, enako pa velja 
tudi za njene dopolnitve in spremembe. 

47.f člen 

Koncedent vodi register o podeljenih koncesijah, ki obsega: 
1. zaporedno številko izdane odločbe o podelitvi koncesije, 
2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in pravni status 
koncesionarja, 
3. krajevno območje, obseg in vrsto socialnih storitev, za katere je bila 
podeljena koncesija, 
4. datum začetka izvajanja koncesije, 
5. rok trajanja koncesije. 

Podatki, vpisani v register, razen osebnih podatkov, so javni. 

47.g člen 

Strokovni in upravni nadzor ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne 
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službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na socialnovarstveni zavod ali zasebnika, 
se smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja. 

47.h člen 

Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izvajati javno službo, 
ki je predmet koncesije in izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe. 

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje 
obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti le na 
koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta spremembo 
pogodbe. 

Spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ne more zahtevati, če bi 
moral ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko 
izognil ali jih premagal. 

47.i člen 

Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z njim prenese 
koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za izvajanje javne službe, ki je 
predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik 
koncesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, 
učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov. 

Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju izda odločbo o 
podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, 
možen pa je upravni spor. 

Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvotnemu 
koncesionarju in za preostali čas trajanja koncesije. 

Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe iz drugega odstavka 
tega člena novo koncesijsko pogodbo s koncedentom. 

V primerih iz 47.k in 47.m člena tega zakona za prenos koncesije ni potreben 
predlog koncesionarja ali sporazum z njim. 
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47.j člen 

Če ta zakon ne določa drugače, se za prenehanje koncesijske pogodbe 
smiselno uporabljajo pravila obligacijskega prava. 

Koncesionar ne sme odpovedati koncesijske pogodbe zaradi kršitev 
koncedenta, razen v primeru, ko koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 
koncesijske pogodbe tako, da to koncesionaiju onemogoča izvajanje 
koncesijske pogodbe. 

Koncesijsko razmerje preneha zaradi prenehanja koncesionarja, razen če 
koncesije koncedent v skiadu s prejšnjim členom ne prenese na 
koncesionarjevega pravnega naslednika. 

47.k člen 

V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih iz 47.m in 47.n člena tega 
zakona, mora koncesionar še naprej izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent 
zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali ko to dejavnost 
začne izvajati novi koncesionar, vendar največ 3 leta. 

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem možnosti, da dejavnost, ki 
je predmet koncesije, prevzame javni zavod ali da v skladu s tem zakonom 
prenese koncesijo na novega koncesionarja, ali nemudoma začeti s 
postopkom nove podelitve koncesije. 

Če je zaradi koristi uporabnikov, zlasti v primeru javne službe 
institucionalnega varstva, nujno, da javni zavod ali novi koncesionar še naprej 
izvaja dejavnost v istih prostorih, v katerih je dejavnost opravljal prejšnji 
koncesionar, je prejšnji koncesionar ali katerikoli lastnik teh prostorov dolžan 
oddati te prostore v najem novemu izvajalcu te javne službe, in sicer najdalj za 
preostanek trajanja prvotne koncesije. 

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za podelitev koncesije, z 
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s katero določi najemnika, obseg 
prostorov, na katere se nanaša obveznost oddaje v najem, trajanje najema, 
višino najemnine in druge pogoje najema. 

Najemnina ne sme biti manjša od višine stroškov prostorov, ki so bili 
prejšnjemu koncesionarju priznani v ceni storitve v skladu z veljavno 
metodolgijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, lahko na zahtevo najemodajalca ali 
najemnika odločbo o najemu spremeni, če se je bistveno spremenilo dejansko 
stanje, na katerem je odločba bila izdana. Če najem ni več nujen zaradi koristi 
uporabnikov, organ odločbo razveljavi. 
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Zoper odločbo o najemu ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

47.1 člen 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo odvzame koncesijo: 

• če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije ne 
podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v 
skladu z zakonom; 

- če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije ne izpolni 
določenih pogojev za začetek opravlja storitev, za katere je v odločbi o 
podelitvi koncesije določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi 
koncesije in sklenitvi pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v 
skladu z zakonom; 

- če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi ter odločbo o 
koncesiji; 

- če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v okviru nadzora 
nad izvajanjem koncesije; 

- če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove 
zadolženosti, poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega 
odstopanja finančnega stanja koncesionarja od projekcije finančnega 
poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali iz drugih finančnih razlogov 
mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, 
ki je predmet koncesije; 

- če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet 
koncesije, potrebno na določenem krajevnem območju zmanjšati obseg 
izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, pa se koncesionar in 
koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali 
njeni sporazumni razvezi. 

Pristojni organ koncedenta pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem 
koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev, slabega finančnega 
stanja ali za sporazumno spremembo oziroma razvezo pogodbe, in ga opozori, 
da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije. 

Če v določenem roku koncesionar ne odpravi kršitev, slabega finančnega 
stanja ali v njem ne pride do sporazumne spremembe oziroma razveze 
pogodbe, pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s 
katero odvzame koncesijo. 

Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

47.m člen 

Če je koncesija prenehala zaradi odvzema ali iz drugih razlogov, ki ne 
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dopuščajo, da bi koncesionar še naprej opravljal dejavnost, ki je predmet 
koncesije, pa je to dejavnost treba še naprej opravljati, mora koncedent 
zagotoviti, da dejavnost še naprej izvaja javni zavod ali drug koncesionar v 
objektih oziroma prostorih, v katerih se je izvajala do prenehanja koncesije, po 
potrebi pa tudi z zaposlenimi, ki so pri dotedanjem koncesionarju opravljali to 
dejavnost. 

V ta namen je prejšnji koncesionar ali katerikoli lastnik teh prostorov dolžan 
oddati te prostore in njihovo pripadajočo opremo, potrebno za izvajanje javne 
službe, v najem novemu izvajalcu te javne službe, in sicer najdalj za 3 leta od 
prenehanja koncesije. 

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za podelitev koncesije, z 
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s katero določi najemnika, obseg 
prostorov, na katere se nanaša obveznost oddaje v najem, trajanje najema, 
višino najemnine in druge pogoje najema. Zoper odločbo o obveznosti oddaje 
v najem ni pritožbe, možen pa je upravni spor. 

Najemnina se določi v višini stroškov prostorov, ki so bili prejšnjemu 
koncesionaiju priznani v ceni storitve v skladu z veljavno metodologijo za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. 

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem možnosti, da dejavnost, ki 
je predmet koncesije trajno prevzame javni zavod ali da v skladu z zakonom 
prenese koncesijo na novega koncesionarja, ali nemudoma začeti s 
postopkom nove podelitve koncesije. 

Po preteku treh let od prenehanja koncesije se glede najema uporabljajo 
določbe tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 47.k člena tega zakona. 

47.n člen 

Z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega 
postopka, uvedenega zoper koncesionarja, preneha koncesijsko razmerje po 
zakonu, razen v kolikor ni dolžan stečajni upravitelj v skladu z 41.o členom 
tega zakona še izvajati koncesijo v teku stečajnega postopka. 

Objekti in oprema, namenjeni za izvajanje koncesije, ne postanejo del stečajne 
mase koncesionarja, ampak postanejo z dnem prenehanja koncesijskega 
razmerja last koncedenta. O tem, kateri so objekti in oprema, namenjeni za 
izvajanje koncesije, odloči organ koncedenta, pristojen za podelitev koncesije, 
z odločbo v upravnem postopku. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. Pristojni organ koncedenta lahko odloči, da objekti in oprema 
koncesije ostanejo del stečajne mase. 

Če v koncesijski pogodbi ni bilo določeno, da objekti in oprema koncesije, ki 
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so predmet izločitve, po prenehanju koncesije preidejo v last koncedenta, je 
koncedent dolžan v stečajno maso vplačati celotno vrednost objektov in 
naprav koncesije, zmanjšano za morebitne terjatve, ki jih ima do 
koncesionarja. 

Če je v koncesijski pogodbi bilo določeno, da objekti in oprema koncesije, ki 
so predmet izločitve, po prenehanju koncesije preidejo v last koncedenta 
bodisi brezplačno bodisi za določeno ceno (odkupna cena), je koncedent 
dolžan v stečajno maso vplačati tolikšen delež vrednosti objektov in opreme 
koncesije, kolikor je še preostalo časa od prenehanja koncesije zaradi uvedbe 
stečaja do poteka roka koncesije v primerjavi s celotnim rokom koncesije, 
povečan za odkupno ceno in zmanjšan za morebitne terjatve, ki jih ima do 
koncesionarja. 

Za določitev vrednosti objektov in opreme koncesije po tem členu se 
uporabljajo pravila, ki veljajo za določitev vrednosti nepremičnin v postopku 
razlastitve. 

O višini in roku plačila objektov in opreme koncesije odloči stečajni senat, pri 
čemer rok plačila ne sme biti krajši od 1 leta. 

47.0 člen 

Stečajni upravitelj mora zagotoviti, da koncesionar izvaja koncesijo tudi v teku 
stečajnega postopka do takrat, ko javno službo, ki je predmet koncesije po 
določbah 47.m člena tega zakona začne opravljati druga oseba. Koncedent je 
dolžan stečajnemu upravitelju dati na razpolago objekte in opremo koncesije, 
ki so predmet izločitve iz stečajne mase. 

Za nadaljevanje izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije, se ne 
uporabljajo omejitve, ki veljajo za nadaljevanje proizvodnje in tekoče posle v 
stečajnem postopku. 

Na pogodbe koncesionarja z uporabniki dejavnosti storitev javne službe, ki je 
predmet koncesije začetek stečaja nima pravnih posledic. Uporabniki smejo 
zavrniti plačilo storitev, ki so predmet koncesije, preden je storitev izvršena. 

Objekte in opremo, ki so postali v skladu s prejšnjim členom last koncedenta, 
lahko koncedent proda novemu koncesionarju ali mu jih odda v najem, pri 
čemer se ne uporabljajo predpisi o prodaji oziroma oddaji v najem državnega 
premoženja oziroma premoženja lokalnih skupnosti. Sredstva, dosežena s 
prodajo, so namenska sredstva za plačilo teh objektov in opreme v stečajno 
maso. 

Če je organ, pristojen za podelitev koncesije v skladu z drugim odstavkom 
47.n člena tega zakona odločil, da objekti in oprema ostanejo del stečajne 
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mase, odloči hkrati o najemu teh prostorov v skladu z drugim, tretjim, četrtim, 
petim in šestim odstavkom 47.m člena tega zakona.«. 

13. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»48. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, podrobneje predpiše način podelitve 
koncesije in druga vprašanja koncesijskega razmerja, zlasti pa: 

- trajanje koncesije za različne vrste storitev, ki so predmet koncesije in pogoje ter 
omejitve podaljšanja koncesije; 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in dokazila o njihovem izpolnjevanju; 
- možnost poznejšega izpolnjevanja določenih pogojev in način njihove izpolnitve; 
- način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opravlja na podlagi koncesije; 
- način dela komisije za koncesije; 
- način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno podrobnejšo vsebino; 
- način finančnega in drugega poročanja koncesionarja koncedentu; 
- druga vprašanja izvajanja določb tega zakona o koncesiji javne službe na 

področju socialnega varstva.«. 

14. člen 

Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne preventive, prve socialne 
pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom ter organizira skupnostne akcije 
za socialno ogrožene skupine prebivalstva.«. 

V tretjem odstavku se črta besedilo »osebne pomoči in«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Center za socialno delo lahko opravlja tudi druge storitve in naloge, če je to 
potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

15. člen 

Prvi in drugi odstavek 56. člena se spremenita tako, da se glasita: 
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»Strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavoda organizira in vodi 
direktor, ki mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena 
tega zakona, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem 
zakonu. Mandat direktorja socialno varstvenega zavoda traja 5 let 

V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z aktom o ustanovitvi 
poslovodenje in vodenje strokovnega dela zavoda ločeno, je ne glede na 
določbo prejšnjega odstavka za direktorja, ki organizira delo in vodi 
poslovanje zavoda, lahko imenovana tudi oseba, ki ima visoko strokovno ali 
univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti 
socialnega varstva, ki jo opravlja ta socialno varstveni zavod. Za vodenje 
strokovnega dela se v takem zavodu imenuje strokovni vodja, ki mora imeti 
strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, pet let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit po tem zakonu.« 

Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena imeti opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim 
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je za direktorja 
lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje iz 
prejšnjega odstavka, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na 
podlagi zakona preneha.«. 

Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek. 

16. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je lahko za direktorja, ki 
organizira in vodi strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavoda, 
imenovana tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega 
zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in 
vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni 
izpit po tem zakonu. 

V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z aktom o ustanovitvi 
poslovodenje in vodenje strokovnega dela zavoda ločeno, je ne glede na določbo 
drugega odstavka prejšnjega člena za direktorja, ki organizira delo in vodi 
poslovanje doma, lahko imenovana tudi oseba, ki ima višjo strokovno izobrazbo iz 
69. člena tega zakona in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na 
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vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki 
jo opravlja ta socialno varstveni zavod.«. 

17. člen 

Za 68. členom se doda novo S.a podpoglavje in členi 68.a, 68.b in 68.c ki se 
glasijo: 

4 
»5.a Skupnosti socialno varstvenih zavodov 

68.a člen 

Javni socialno varstveni zavodi, ki opravljajo socialno varstvene storitve, se 
lahko povezujejo v skupnosti. 

V skupnosti iz prejšnjega odstavka se lahko vključujejo tudi koncesionarji ter 
druge pravne in fizične osebe, ki v skladu s tem zakonom opravljajo storitve na 
področju socialnega varstva. 

Skupnosti opravljajo zlasti naslednje naloge: 
- koordinirajo razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in sodelujejo pri 

oblikovanju politike razvoja socialnega varstva, 
- sodelujejo pri opredeljevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, 
- uresničujejo skupne naloge in interese izvajalcev na posameznem 

področju. 

Skupnosti lahko za opravljanje upravnih nalog na področju socialnega varstva 
pridobijo javno pooblastilo. Naloge, ki jih skupnosti opravljajo kot javno 
pooblastilo, določi zakon. 

Izvajanje javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka se financira iz državnega 
proračuna. 

68.b člen 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije na področju institucionalnega varstva 
starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva, ki ga 
izvajajo domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi za odrasle (v 
nadaljevanju: področje dejavnosti skupnosti), opravlja naslednje naloge kot 
javna pooblastila: 
1. vzpostavi in vodi enoten informacijski sistem na področju dejavnosti 

skupnosti In zagotavlja njegovo povezavo v enoten informacijski sistem 
socialnega varstva, 

2. vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov s področja 
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dejavnosti skupnosti in je upravljavec centralne zbirke osebnih podatkov 
na tem področju, 

3. načrtuje in izvaja izobraževanje za delavce na področju dejavnosti 
skupnosti, ki niso strokovni delavci ali strokovni sodelavci po tem zakonu, 

4. v skladu z veljavnimi normativi in standardi iz drugega odstavka 11. člena 
tega zakona določa podrobnejše standarde za izvajanje posameznih vrst 
oskrbe in kriterije za določitev vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov 
storitve na področju dejavnosti skupnosti. 

68.c člen 

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju izvajanja dejavnosti 
centrov za socialno delo opravlja naslednje naloge kot javna pooblastila: 
1. določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo: 
- kot socialno varstvene storitve, 
- kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna pooblastila in 
- kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, kar za to področje dejavnosti 
služi kot 

podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema socialnega 
varstva; 
2. določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog: 
- nalog, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna 
pooblastila in 
- nalog, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.« 

18. člen 

Naslov poglavja VI. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SOCIALNO VARSTVENE 
STORITVE se spremeni tako, da se glasi: 

»6. Delavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve«. 

19. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»71. člen 

Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega izpita s splošnim aktom 
določi socialna zbornica, ki tudi organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev 
strokovnega izpita za področje socialnega varstva.« 
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20. člen 

Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovno izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka podrobneje določi 
socialna zbornica.«. 

21. člen 

V 74. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Napredovanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev podrobneje predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo.«. 

22. člen 

Člen je črtan. 

23. člen 

77. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Socialna zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno 
varstvene dejavnosti. 
Socialna zbornica kot javna pooblastila opravlja naslednje naloge: 
- določi programe usposabljanja, ki jih določa ta zakon, 
- za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje in organizira stalno 

strokovno izobraževanje in usposabljanje iz 73. člena tega zakona, 
- določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v 

socialnem varstvu po 70. členu tega zakona in določa, v katerih primerih je 
potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja 
posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva, 

- določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spremlja pripravništvo 
ter nadzoruje izvajanje pripravništva po splošnem aktu iz iz 71. člena tega 
zakona, 

• določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter organizira in 
izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju 
socialnega varstva, 

• pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja usposobljenost 
za opravljanje posameznih storitev in nalog na področju socialnega 
varstva, 

- načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela strokovnih delavcev, 
- rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena tega zakona, 
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• organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b členom tega 
zakona. 

Socialna zbornica opravlja tudi druge naloge, zlasti pa: 
• sprejme kodeks etike delavcev na področju socialnega varstva, promovira 

ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob njegovem kršenju, 
- daje mnenja v postopkih podelitve koncesij in dovoljenj za delo, 
- spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih delavcev, 
- izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, 
- sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov in pri pripravi strokovnih podlag 

za socialno varstveni program, 
- predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena tega zakona. 

Socialna zbornica opravlja tudi naloge za svoje člane in naročnike storitev.«. 

24. člen 

V 78. členu se v četrti alinei črta besedilo »3., 4. in 5. točke«. 

25. člen 

Člen je črtan. 

26. člen 

Člen je črtan. 

27. člen 

V 81. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»če je z aktom o ustanovitvi centra za socialno delo določeno, da znotraj centra za 
socialno delo delujejo notranje organizacijske enote, ki opravljajo naloge centra za 
socialno delo po tem zakonu in drugih predpisih za določeno krajevno območje, je 
za izvajanje nalog centra za socialno delo krajevno pristojna organizacijska enota, 
katere pristojnost se določi v aktu o ustanovitvi upoštevajoč določbe prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena. V tem primeru je za vodenje in odločanje v 
postopku pri izvrševanju nalog centra za socialno delo pooblaščen vodja pristojne 
organizacijske enote.« 
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28. člen 

V 92. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Sklenjen dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega 
varstva šteje za akt, s katerim je upravičenec nameščen v zavod ali premeščen v 
okviru zavoda ali v drug zavod.«. 

29. člen 

96. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»96. člen 

Če z upravičencem ni mogoče skleniti dogovora o trajanju, vrsti in načinu 
zagotavljanja storitve institucionalnega varstva iz 92. člena tega zakona, odloča 
socialno varstveni zavod o namestitvi, premestitvi ali odpustu upravičenca iz zavoda 
po določbah zakona o splošnem upravnem postopku, če posamezna vprašanja 
upravnega postopka s tem zakonom niso drugače urejena. Pritožba zoper odločbo o 
namestitvi ali premestitvi ne zadrži izvršitve odločbe.«. 

30. člen 

Člen je črtan. 

31. člen 

V 98. členu se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi: 
»- naloge socialne zbornice iz drugega odstavka 77. člena tega zakona«. 

Pika na koncu dvanajste alinee se spremeni v podpičje in dodajo se nove trinajsta, 
štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasijo: 
»- osebna pomoč; 

- naloge, ki jih skupnosti iz 68.a člena tega zakona opravljajo kot javno pooblastilo; 
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za državo, in sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami.«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbe tega zakona se iz proračuna Republike Slovenije financirajo 
tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, če upravičenec pred prijavo stalnega 
prebivališča na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o prijavi prebivališča 
(Uradni list RS, št. 9/01) na naslovu nastanitvenega centra ali na naslovu zavoda, v 
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katerem je nastanjen, v Republiki Sloveniji ni imel prijavljenega stalnega 
prebivališča.«. 

32. člen 

V 99. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi: 

»- pravice družinskega pomočnika;«. 

V drugi alinei se za besedilom »pomoč družini na domu« doda vejica in 
besedilo "najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;". 

Pika na koncu zadnje alinee se spremeni v podpičje in doda se nova peta 
alinea, ki se glasi: 
»- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami.«. 

Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz 
prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima 
upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški storitve iz četrte alinee 
prvega odstavka tega člena v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu 
socialno varstvenega zavoda na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o 
prijavi prebivališča (Uradni list RS, št 9/01) financirajo iz proračuna občine, v 
kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega 
prebivališča na naslovu zavoda.«. 

33. člen 

V drugem odstavku 100. člena se besedilo »denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja« nadomesti z besedilom »trajne denarne socialne pomoči«. 

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

»Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma zavezancu določi višjo 
oprostitev, kot bi jo določil po merilih iz tretjega odstavka tega člena, če 
upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega 
zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila omogočena, ali če to narekujejo 
posebne socialne razmere ali iz drugih pomembnih razlogov v korist 
upravičenca oziroma zavezanca. 
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V primeru vložitve zahteve za oprostitev plačila storitve center za socialno delo 
o oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezanca oziroma 
občine k plačilu oziroma doplačilu storitve odloči za obdobje od dneva začetka 
izvajanja storitve dalje, v primeru sprememb med izvajanjem storitve pa s 
prvim dnem naslednjega meseca po dnevu nastanka spremembe.«. 

Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

"Center za socialno delo lahko za upravičenca do institucionalnega varstva 
določi oprostitev po merilih iz tretjega odstavka tega člena tudi v primeru, ko je 
bila upravičencem zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven 
mreže javne službe." 

34. člen 

100.b člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve institucionalnega 
varstva, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in 
obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira 
institucionalno varstvo. 

0 prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za 
socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega 
varstva. 

Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi 
dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka. 

Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi 
prepovedi odtujitve in obremenitve.«. 

35. člen 

Za 100.b členom se doda nov 100.c člen, ki se glasi: 

»100. c člen 

Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na 
domu, lastnik nepremičnine, se mu na način iz prejšnjega člena lahko prepove 
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odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira 
pomoč družini na domu, le v primeru izrecne zahteve občine, in če gre za 
nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča. 

Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni od prejema 
obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o 
oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu.«. 

36. člen 

Tretji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»K cenam storitve daje soglasje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, razen k 
cenam storitve pomoči družini na domu, h katerim daje soglasje pristojni občinski 
organ.«. 

Četrti odstavek se črta. 

37. člen 

IX. poglavje se spremeni tako, da se glasi: 

»IX. NADZOR 

102. člen 

Nadzor nad delom javnih socialno varstvenih zavodov, koncesionaijev in 
drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve na 
podlagi dovoljenja za delo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci dejavnosti), 
organizira in izvaja socialna inšpekcija v okviru organa v sestavi ministrstva, 
pristojnega za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcijski nadzor), ki 
jo vodi direktor. Inšpekcijske nadzore izvajajo inšpektorji za socialne zadeve (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor), ki so delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. 

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, kolikor posamezna vprašanja s tem 
zakonom niso urejena drugače. 
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102.a člen 

če je za ugotovitev ali presojo kakega dejstva v nadzoru potrebno posebno 
znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, lahko direktor na predlog inšpektorja 
določi tudi, da posamezna strokovna dela v inšpekcijski zadevi opravi 
posameznik (v nadaljnjem besedilu: strokovni pomočnik), ki ni zaposlen v 
organu, ki organizira in izvaja inšpekcijski nadzor po tem zakonu. Strokovnega 
pomočnika imenuje iz liste strokovnih pomočnikov, ki jo določi strokovni svet 
za socialno varstvo. 

O svojih ugotovitvah strokovni pomočnik iz prejšnjega odstavka sestavi 
poročilo. 

103. člen 

Inšpektor mora imeti: 
• visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo enake smeri, kot jo za 

strokovne delavce na področju socialnega varstva določa ta zakon, 
• deset let delovnih izkušenj pri izvajanju ali vodenju storitev in socialno 

varstvenih programov ali pri razvojno raziskovalnem in svetovalnem delu ali 
pri vodenju uveljavljenih projektov na področju socialnega varstva ali pri 
organiziranju in upravnem vodenju socialno varstvenih dejavnosti, 

• opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 

Inšpektor mora vsake tri leta opraviti obdobni preizkus usposobljenosti. 

104. člen 

Inšpekcijski nadzor po tem zakonu obsega: 
1. nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 

podlagi, ter nadzor nad izvajanjem drugih zakonov ali na njihovi podlagi 
izdanih predpisov, ki določajo javna pooblastila ali druge naloge 
posameznim izvajalcem socialno varstvene dejavnosti; 

2. nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih ta zakon nalaga lokalnim skupnostim (v 
nadaljnjem besedilu: občina). 

V okviru nadzora po prvi točki prejšnjega odstavka inšpektor ugotavlja in 
preverja izvajanje določb, uporabo strokovnih metod, strokovnost dela pri 
izvajanju storitev in programov ter kvaliteto storitev v okviru zakonov in 
podzakonskih aktov, ki urejajo zlasti naslednja področja dejavnosti: 
- statusne zadeve izvajalcev, 
- kadrovske, tehnične in druge pogoje za izvajanje dejavnosti, 
- koncesijske pogodbe, dovoljenja za delo in pogodbe o sofinanciranju 

programov, 
- upravičenost do storitev in do prejemkov, 
* prispevke uporabnikov in drugih zavezancev, 
• cene storitev, 
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• uresničevanje pravic in dolžnosti uporabnikov, 
- uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih in drugih delavcev izvajalca, 

ki ne sodijo v pristojnost drugih inšpekcijskih organov, 
- vodenje dokumentacije in poročanje, 
• uresničevanje nalog, ki so izvajalcem zaupana kot javna pooblastila, 
- stanje glede organizacije strokovnega dela, 
- izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci in 

strokovni sodelavci, 
- ustreznost strokovnih postopkov in uporabe metod strokovnega dela, 
- sistem za strokovni razvoj zaposlenih, 
- kakovost in obseg opravljenih storitev, 
- uresničevanje pravic in zadovoljstvo uporabnikov storitev. 

Nadzor po drugi točki prvega odstavka tega člena nad izvajanjem nalog, ki jih 
zakon nalaga občinam, obsega zlasti preverjanje: 
- obsega mreže javne službe, za katero je zadolžena občina, 
• soglasij k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ. 

105. člen 

Inšpekcijski nadzor se opravi kot redni ali izredni inšpekcijski nadzor. 

Redni inšpekcijski nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu dejavnosti najmanj 
enkrat v obdobju treh let Program rednih inšpekcijskih nadzorov na predlog 
direktorja inšpekcije določi glavni inšpektor. 

Direktor inšpekcije vsakokrat, ko oceni, da je to potrebno, odredi, da inšpektor 
opravi izredni inšpekcijski nadzor. Glavni inšpektor odredi izredni inšpekcijski 
nadzor tudi: 
- na zahtevo upravičenca do storitve ali njegovega zakonitega zastopnika 

oziroma druge osebe, ki je imela v postopku položaj stranke, ustanovitelja 
izvajalca dejavnosti ali organa upravljanja izvajalca dejavnosti, 

- na utemeljeno pobudo družinskega člana upravičenca ali uporabniškega 
združenja, 

- na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajalcu. 

Pred izvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor: 
- pozove predlagatelja zahteve ali pobude, da zahtevo ali pobudo dopolni ali 

dodatno utemelji, 
• zahteva od izvajalca dejavnosti oziroma občine pisno poročilo in ustrezno 

dokumentacijo, 
- opravi strokovno oceno očitanih ravnanj izvajalca dejavnosti oziroma 

občine, 
- predlaga izvajalcu in uporabniku, da ob strokovni podpori inšpektorja 

skleneta dogovor o sodelovanju pri odpravi morebitnih nesporazumov. 
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inšpektor ne izvede izrednega inšpekcijskega nadzora na zahtevo ali na 
pobudo, če ugotovi: 
- da se zahteva oziroma pobuda nanaša na postopke ali storitve, za katere je 

vložnik zahteve ali pobude že prejel pisna pojasnila in ugotovitve 
ministrstva; 

- da iz predložene dokumentacije in poročila izvajalca dejavnosti izhaja, da 
so bili postopki in opravljene storitve vodene v skladu s predpisi in 
strokovnimi ter etičnimi načeli, ki se uporabljajo na področju socialnega 
varstva, oziroma da ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti niso take, 
da bi lahko bistveno vplivale na zaključek postopka ali na vsebino, 
kakovost in obseg storitve, 

- da vložnik zahteve ali pobude ni zadovoljen s posamezno storitvijo, pa ni 
vložil ugovora zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca 
po 94. členu tega zakona, 

- da ima vložnik zahteve ali pobude možnost uporabe drugih rednih pravnih 
sredstev, ki jih določajo procesni predpisi in ki jih še ni uveljavljal, 

- da se zahteva ali pobuda nanaša na postopke ali na storitve, katerih 
zakonitost ali strokovno ustreznost ugotavljajo nadzorni aii inšpekcijski 
organi, določeni po drugih predpisih, 

- da je izvajalec dejavnosti na zahtevo inšpektorja v določenem roku že 
odpravil pomanjkljivosti, ki jih kot sporne navaja zahteva ali pobuda, 

- da je bil v isti zadevi že opravljen inšpekcijski nadzor ali da je bila že 
podana strokovna ocena postopkov in ravnanj izvajalca, 

- da je pri izvajalcu odrejen redni nadzor. 

O tem, da iz razlogov po prejšnjem odstavku tega člena ne bo izvedel 
izrednega inšpekcijskega nadzora, inšpektor obvesti vložnika zahteve ali 
pobude in izvajalca dejavnosti, direktorja inšpekcije ter glavnega inšpektorja. 
V obvestilu mora pojasniti razloge, zaradi katerih ni bil izveden izredni 
inšpekcijski nadzor. 

106. člen 

O opravljenem inšpekcijskem nadzoru sestavi inšpektor inšpekcijski zapisnik. 

Inšpekcijski zapisnik vsebuje podatke o poteku nadzora, o opravljenih 
nadzornih dejanjih, o ugotovitvah nadzora in o ukrepih inšpektorja. 

V primeru iz 102.a člena tega zakona je poročilo strokovnega pomočnika 
priloga inšpekcijskega zapisnika. 

107. člen 

Če inšpektor ugotovi, da se pri delu pojavljajo manjše napake, nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, ki bistveno ne vplivajo na izvajanje storitve oziroma na 
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zakonitost poslovanja, strokovnost dela, zagotavljanje pravic uporabnikov ali 
na predpisano kakovost storitev, na vodenje postopkov ali na uveljavljanje 
pravic uporabnikov, ustno opozori na nepravilnosti ter na njihove posledice in 
določi rok za odpravo, kar vse navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso 
odpravljene v določenem roku, inšpektor izreče druge ukrepe v skladu z 
zakonom. 

Če inšpektor ugotovi, da se javna služba ne izvaja v skladu s predpisi ali da 
izvajalec dejavnosti: 
- opravlja storitve, za katere ni registriran, 
- opravlja storitve, čeprav ni vpisan v register zasebnikov, 
- ne opravlja storitev in programov v skladu z normativi in standardi, 
- ne zagotavlja predpisane kakovosti, 
- ne uporablja učinkovitih strokovnih metod pri delu, 
- ne vodi postopkov v skladu s predpisi, 
- ne zagotavlja uveljavljanja pravic uporabnikov, zaradi česar prihaja do 

nepravilnosti ali do napak, ki pomembno vplivajo na zakonitost poslovanja, 
strokovnost dela, zagotavljanje pravic uporabnikov ali na predpisano 
kakovost storitev, odredi potrebne ukrepe in določi rok za njihovo 
izpolnitev z odločbo. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko inšpektor predlaga oziroma odredi 
zlasti naslednje ukrepe: 
- izdajo oziroma uskladitev splošnih aktov z določbami ustanovitvenega akta 
in z drugimi predpisi, 
- izdajo oziroma uskladitev posamičnih aktov s predpisi, 
- dopolnitev organizacijske strukture, 
- sprejem strokovnih podlag za ukrepanje in za odločanje o posameznih 
ukrepih, 
- opredelitev strokovnih kriterijev, na podlagi katerih se opravi izbor ustrezne 
metode dela, 
- redno pisno poročanje o delu na posameznih področjih dejavnosti, 
- vodenje posebne evidence o posameznih strokovnih postopkih, 
• interno aH verificirano dodatno usposabljanje zaposlenih, 
- sprejem posebnega programa aktivnosti za dvig kakovosti izvajanja storitev, 
- uvedbo notranje kontrole nad izvajanjem storitev ali nad vodenjem 
postopkov, 
• ponovno opravljanje preizkusa poznavanja zakona o splošnem upravnem 
postopku, 
- ponovno opravljanje posameznih delov strokovnega izpita, 
- pisno opravičilo prizadetemu uporabniku ali njegovemu zakonitemu 
zastopniku, 
- uvedbo postopka za ugotavljanje nesposobnosti delavca, 
- uvedbo postopka za odvzem naziva strokovnemu delavcu ali strokovnemu 

sodelavcu, pridobljenega v skladu s tem zakonom, 
- obvezno vključitev supervizoija, 
- pristojnemu organu predlaga začetek postopka za oceno primernosti 

poročevalec, št. 94 104 14. november2003 



DELOVNA TELESA 

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

odgovorne osebe, ki 
opravlja funkcijo direktorja ali strokovnega vodje, 

• pristojnemu organu predlaga začetek postopka za razrešitev direktorja 
oziroma strokovnega vodje, 
- pristojnemu organu predlaga začetek postopka za odvzem dovoljenja za delo 

ali za prekinitev koncesijske pogodbe, 
- začasno prepove opravljanje dejavnosti izvajalca do odprave nepravilnosti. 

107.a člen 

Natančnejši način izvajanja inšpekcijskega nadzora predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

108. člen 

Zoper odločbo inšpektorja o odrejenih ukrepih je dovoljena pritožba na 
ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Pritožbo se vloži v roku osem dni od 
njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

108.a člen 

Poleg nadzora nad delom izvajalcev dejavnosti iz prvega odstavka 102. člena 
tega zakona opravljajo inšpektorji inšpekcijski nadzor tudi nad delom drugih 
izvajalcev, ki izvajajo dopolnilne, razvojne in preventivne programe na 
področju socialnega varstva in varstva otrok in družine po posebni pogodbi o 
sofinanciranju. 

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po prejšnjem odstavku se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o izrednem inšpekcijskem nadzoru. 

108.b člen 

Poleg inšpekcijskega nadzora se izvajalcem dejavnosti iz prvega odstavka 
102. člena tega zakona in izvajalcem iz prvega odstavka prejšnjega člena 
zagotavlja še inštruktažno svetovanje, ki ga organizira socialna zbornica, 
izvajajo pa ga tričlanske komisije strokovnjakov, ki jih imenuje pristojni organ 
socialne zbornice. 

Inštruktažno svetovanje obsega spremljanje strokovnega ravnanja strokovnih 
delavcev in strokovnih sodelavcev, ki samostojno ali pod vodstvom vodje 
storitve opravljajo posamezne storitve ali programe. 

Namen inštruktažnega svetovanja je spremljanje uporabe strokovnih metod, 
izvajanja strokovnih usmeritev, ki jih določajo razvojni dokumenti na področju 
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socialnega varstva, in spremljanje uresničevanja strokovnih navodil, ki jih 
sprejema strokovni svet za socialno varstvo, uveljavljanje novih strokovnih 
pristopov in dobre prakse, pa tudi uresničevanje kodeksa etičnih načel, ki se 
uporabljajo na področju socialnega varstva. 

Inštruktažno svetovanje se opravi na pobudo strokovnega organa izvajalca ali 
na pobudo ustanovitelja. 

Natančnejši način izvajanja in obseg inštruktažnega svetovanja v javnih 
socialno varstvenih zavodih in koncesionarjih določita s pogodbo socialna 
zbornica in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.«. 

38. člen 

V drugem odstavku 110. člena se za drugo alineo dodata nova tretja in četrta alinea, 
ki se glasita: 
»- drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu, 

- oprostitvah pri plačilu storitev«. 

Sedanji tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea. 

39. člen 

Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se napovedni stavek glasi: »Zbirke 
podatkov iz prve, druge, tretje in četrte alinee drugega odstavka prejšnjega člena 
vsebujejo naslednje podatke posameznika, na katerega se nanaša pravica ali 
obveznost po tem zakonu, in njegovega zakonitega zastopnika: «. 

V prvi alinei prvega odstavka se črta besedilo »upravičenca in njegovega zakonitega 
zastopnika«. 

40. člen 

V 112. členu se v prvem odstavku besedilo »osebe ter zasebniki« nadomesti z 
besedilom »in fizične osebe« in na koncu doda besedilo »in upravljavci centralnih 
zbirk podatkov, določeni s tem zakonom«. 

V drugem odstavku za besedilom »o denarnih socialnih pomočeh« doda besedilo 
»in o drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu ter o oprostitvah pri plačilih 
storitev«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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»Skupnost socialnih zavodov Slovenije obdeluje osebne podatke iz zbirke osebnih 
podatkov s področja institucionalnega varstva in varstva posebnih skupin odraslega 
prebivalstva z enako vsebino kot socialno varstveni zavodi in druge pravne in fizične 
osebe, ki opravljajo institucionalno varstvo po tem zakonu, je upravljavec in 
vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov na tem področju, ki 
jih brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo socialno 
varstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo to storitev.«. 

41. člen 

V prvem odstavku 113. člena se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se 
glasi: 

»Posameznik, na katerega se nanaša pravica ali obveznost po tem zakonu, oziroma 
njegov zakoniti zastopnik je pristojnemu socialno varstvenemu zavodu oziroma drugi 
pravni ali fizični osebi, ki opravlja socialno varstveno dejavnost, dolžan dati vse 
podatke, o katerih socialno varstveni zavod oziroma izvajalec storitve vodi zbirke 
podatkov.«. 

V napovednem stavku drugega odstavka se besedilo »centri za socialno delo« 
nadomesti z besedilom »socialno varstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, 
ki opravljajo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu,«. 

V deveti alinei drugega odstavka se za besedo »rejnini« postavi vejica in črta 
besedilo »in materialnih stroških, prispevkih za rejnice«, za besedilom »in 
dobroimetju,« pa se doda besedilo »preživninah, denarnih socialnih pomočeh, 
oprostitvah pri plačilu storitev in o plačilih družinskemu pomočniku,«. V deseti alinei 
se za besedilom »Inštituta za socialno varstvo« postavi vejica in doda besedilo 
»Skupnosti socialnih zavodov Slovenije«. 

42. člen 

V drugem odstavku 113.a člena se besedilo »ministrstva, pristojnega za socialno 
varstvo,« nadomesti z besedilom »upravljavcev centralnih zbirk podatkov, določenih 
s tem zakonom,«, besedilo »oseb in zasebnikov« pa se nadomesti z besedilom »in 
fizičnih oseb«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Skupnost socialnih zavodov Slovenije podatke, ki jih pridobiva v skladu s tem 
zakonom, obdeluje za potrebe izvajanja javnih pooblastil in drugih nalog, določenih s 
tem zakonom. Podatke, o katerih vodi centralno zbirko podatkov, lahko posreduje 
tudi drugim upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti po tem zakonu.«. 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »osebe in 
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zasebniki« nadomesti z besedilom »in fizične osebe«. 

43. člen 

116. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki: 
- opravlja socialno varstvene storitve, pa za to nima dovoljenja za delo (41 .b 
člen); 
- prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«. 

44. člen 

117. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
in samostojni podjetnik posameznik, ki: 
- vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov ter osebne 

integritete in dostojanstva upravičenca ali krši dolžnosti varovanja poklicne 
skrivnosti (93. člen). 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi posameznik, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Določbe 2. člena tega zakona in določbe 32. člena tega zakona, ki se nanašajo 
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na družinskega pomočnika, se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi 
tega zakona, razen če je invalidna oseba za družinskega pomočnika izbrala 
tistega od staršev, ki ji je že nudil nego in varstvo in je po predpisih o 
starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek. 

Do zakonske ureditve osebne asistence lahko opravlja pod pogoji iz tega 
zakona delo družinskega pomočnika tudi oseba, ki ni družinski član. 

Izbira pravice do družinskega pomočnika ne izključuje možnosti do 
uveljavljanja pravice do osebne asistence, ki jo bo urejal ustrezen zakon. 

46. člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 2. člena tega zakona (18.p 
člen) v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, pri čemer smiselno 
upošteva določbe Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih 
prejemkov (Uradni list RS, št. 15/03) in Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za 
otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02), ki se 
nanašajo na nego in varstvo otroka, ki potrebuje posebno varstvo, in uveljavljanje 
pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek. 

47. člen 

Do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega 
pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer 
brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta 
zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki 
določajo stopnje prispevkov za socialno varnost, je družinski pomočnik 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan, zavarovan za primer 
brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca plačuje 
družinski pomočnik, prispevek delodajalca pa občina v skladu z 32. členom 
tega zakona. 

Družinski pomočnik je v tem času obvezno zdravstveno zavarovan tudi za 
primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, 
povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Prispevek plačuje 
družinski pomočnik. 

Prispevki iz prvega in drugega odstavka tega člena se plačujejo po stopnjah, 
določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost. 

Družinskemu pomočniku se čas opravljanja nalog družinskega pomočnika 
šteje v zavarovalno oziroma pokojninsko dobo, ki jo urejajo predpisi iz prvega 
odstavka tega člena. 
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Če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice izbire družinskega 
pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu 
prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, je starš za primere iz prvega in 
drugega odstavka tega člena zavarovan od prvega dne po prenehanju pravic 
po predpisih o starševskem varstvu do dokončnosti odločbe, s katero pristojni 
center za socialno delo odloči o izbiri družinskega pomočnika in njegovih 
pravicah. 

Center za socialno delo, pristojen za odločanje o pravici do izbire družinskega 
pomočnika, prijavi družinskega pomočnika v zavarovanje na za to predpisanih 
obrazcih. 

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega pomočnika ga pristojni 
center za socialno delo iz zavarovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena 
odjavi z dnem prenehanja pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek v 
skladu s tem zakonom. 

48. člen 

Določbe 5., 8., 14. in 31. člena tega zakona, ki se nanašajo na osebno pomoč, se 
začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

V obdobju šest mesecev po uveljavitvi tega zakona k cenam storitve osebne pomoči 
daje soglasje pristojni občinski organ. 

49.člen 

Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 13. člena tega zakona v enem 
mesecu od uveljavitve tega zakona. 

Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se uporablja Pravilnik o koncesijah 
na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03), kolikor ni 
v nasprotju s tem zakonom. 

50. člen 

Postopki podelitve koncesije, za katere je bil objavljen javni natečaj pred uveljavitvijo 
tega zakona, se dokončajo po določbah predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona. V odločbi določen razvezni pogoj se šteje kot rok za izpolnitev pogojev 
iz 12. člena tega zakona (tretji odstavek 47.c člena). 
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Koncesijska pogodba se tudi v primerih iz prejšnjega odstavka sklene po določbah 
tega zakona. 

Določbe 12. člena tega zakona (47.d in 47.g do 47.0 členi) se uporabljajo tudi za 
koncesijska razmerja, glede katerih je bila pogodba že sklenjena ob uveljavitvi tega 
zakona. 

51. člen 

Koncesije javne službe na področju socialnega varstva, ki so bile podeljene za 
nedoločen čas, se spremenijo v koncesije za določen čas, ki ga minister, 
pristojen za socialno varstvo, določi v predpisu iz 13. člena tega zakona (48. 
člen) kot čas trajanja koncesije za različne vrste storitev. 

Organ, pristojen za podelitev koncesije, v dvanajstih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona izda po uradni dolžnosti odločbo, s katero določi čas trajanja 
koncesije v skladu s tem zakonom, pri čemer zlasti upošteva koristi 
uporabnikov storitev, vložena sredstva koncesionarja In dosedanje trajanje 
koncesijskega razmerja. 

Koncesija preneha po preteku roka, določenega v odločbi iz prejšnjega 
odstavka, ne glede na določbe koncesijske pogodbe. 

52. člen 

Določbe 15. člena tega zakona, ki se nanašajo na program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim 
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje (tretji in četrti odstavek 
56. člena), se začnejo uporabljati 1. januarja naslednjega leta po začetku 
izvajanja tega programa. Ne glede na te določbe je na razpisih za imenovanje 
direktoija socialno varstvenega zavoda v prvem letu izvajanja programa za 
direktoija lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa, mora 
pa ga opraviti v obdobju, ki je enako dvakratnemu obdobju trajanja 
usposabljanja po tem programu, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. 

Direktorji, ki so bili imenovani po predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, 
opravljajo naloge direktorja do poteka obdobja, za katerega so bili imenovani, 
ne glede na določbe 15. In 16. člena tega zakona. 

Ne glede na uskladitev drugih pravnih aktov z določbami tega zakona se z 
dnem uveljavitve tega zakona ob novem imenovanju direktorja socialno 
varstvenega zavoda uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
imenovanje direktorja. 
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53. člen 

Socialna zbornica izda splošna akta iz 19. in 20. člena tega zakona ter uskladi svoj 
statut z določbami tega zakona v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona. 

54. člen 

Postopki odločanja o oprostitvah plačila storitve, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se končajo po določbah tega zakonu. 

55. člen 

Občine, ki z dnem uveljavitve tega zakona (do)plačujejo oskrbne stroške v zavodih 
za odrasle v nasprotju z določbami 31. oziroma 32. člena tega zakona, lahko pri 
centru za socialno delo, na območju katerega ima upravičenec prijavljeno stalno 
prebivališče, vložijo zahtevo za ugotovitev obveznosti (do)plačila oskrbnih stroškov 
države oziroma druge občine. 

Pristojni center za socialno delo obveznost države oziroma druge občine v skladu s 
tem zakonom določi za obdobje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
zahteve občine dalje. 

56. člen 

Določbe 37. člena tega zakona o inšpekcijskem nadzoru (102. do 108.b členi) se 
začnejo uporabljati z dnem začetka delovanja socialne inšpekcije iz 37. člena tega 
zakona (102. člen), ki se organizira in začne delovati v roku 6 mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

Do začetka delovanja socialne inšpekcije se za nadzor nad izvajanjem socialno 
varstvene dejavnosti po tem zakonu še uporabljajo določbe IX. poglavja Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 - odi. US RS, 1/99, 
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) o nadzoru. 

Z dnem začetka delovanja socialne inšpekcije začne socialna zbornica izvajati 
inštruktažno svetovanje iz 37. člena tega zakona (108,b člen). 

57. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v prvem odstavku 116. člena in 117. členu 
zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika. 
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Za prekrške, določene v drugem odstavku 116. člena zakona, se do začetka 
uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik z denarno kaznijo 
od 50.000 do 150.000 tolarjev. 

Za prekrške, določene v tretjem odstavku 116. člena zakona, se do začetka 
uporabe zakona iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev. 

58. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o varstvu družinskih 
članov osebe v obvezni vojaški službi (Uradni list SFRJ, št. 18/76). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih za delo na področju socialnega 

varstva (Uradni list RS, št. 64/95 in 61/98), 
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev in 

sodelavcev na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 57/94), 
- Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na področju socialnega varstva 

(Uradni list RS, št. 105/00), 
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 72/97, 57/99, 

54/01 in 21/03) in 
- Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (Uradni list 

SRS, št. 8/78). 

Določbe pravilnika iz prve alinee prejšnjega odstavka se, kolikor niso v nasprotju s 
tem zakonom, uporabljajo do izdaje predpisa iz 19. člena tega zakona, določbe 
pravilnika iz druge alinee prejšnjega odstavka pa do izdaje predpisa iz 20. člena 
tega zakona. 

Določbe pravilnika iz tretje alinee drugega odstavka tega člena se uporabljajo do 
izdaje predpisa iz 37. člena tega zakona (107.a člen), kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

Družinskim članom osebe na obveznem ali prostovoljnem služenju vojaškega roka 
po prenehanju uporabe zakona iz prvega odstavka tega člena in prenehanju 
veljavnosti zakona iz pete alinee drugega odstavka tega člena pripadajo pravice po 
tem zakonu. 

Postopki za uveljavljanje pravice do oskrbnine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 
se končajo po predpisih iz prvega odstavka in iz pete alinee drugega odstavka tega 
člena. 

59. člen 

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

K PREDLOGU RESOLUCIJE 0 

NACIONALNEM PROGRAMU VARNUSTI 

IN ZDRAVJA PRI DELU (ReNPVZD) 

- EPA 983 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlpor za zdravstvo, delo, drutino. socialno politiko in invalide 

Številka: 500 - 01/89 -1/0266 
Ljubljana: 10.11. 2003 

EPA 983-III 

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

Poročilo 
k predlogu resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 

(ReNPVZD) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 38. redni seji dne 5.11.2003, na podlagi 1.odstavka 171. 
člena v zvezi z 56. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
obravnaval predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, 
ki jo je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

Člani odbora so poleg besedila resolucije o nacionalnem programu varnosti in 
zdravja pri delu, ki je objavljeno v Poročevalcu št.:73/03, prejeli tudi mnenje 
Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora. 
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Uvodno obrazložitev k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja podala državna 
sekretarka ga. Nataša Belopavlovič. Poudarila je, da Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu, v 4.členu določa, da Državni zbor sprejeme nacionalni program varnosti in 
zdravja pri delu, s katerim se opredeli in določi strategija razvoja na področju varnosti 
in zdravja pri delu, z namenom varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti 
delavca, preprečevanja poškodb pri delu in poklicnih bolezni ter okvar zdravja v zvezi 
z delom. 

Nacionalni program upošteva smernice in priporočila, ki jih določajo mednarodni akti. 

Navedeno gradivo je nastajalo v sodelovanju različnih resorjev oziroma 
interdisciplinarno. Poleg ministrstva za delo, je v veliki meri sodelovalo tudi 
ministrstvo za zdravje. Gradivo je bilo obravnavano na Svetu za varnost in zdravje pri 
delu in na Ekonomsko socialnem svetu. V pripravo gradiva je bila vključena široka 
strokovna javnost ter socialni partnerji in sicer predstavniki delodajalcev in sindikatov. 

Resolucija uvodoma povzema gospodarski in socialni okvir v katerem se trenutno 
nahajamo. Slovenije ima še vedno veliko delovno intenzivnih panog, imamo veliko 
število malih delodajalcev, ki imajo manj kot 5 zaposlenih. Slovensko prebivalstvo se 
stara, pokojninska doba se povečuje, kar vpliva na zdravstveno stanje zaposelnih. 
Iz predloženega gradiva so razvidni podatki o številu nesreč oziroma poškodb pri 
delu, število poklicnih bolezni, odsotnosti iz dela zaradi bolniškega staleža, številu 
smrtnih nezgod itd. Natančno je razviden zakonodajni okvir in vsi izvršilni predpisi. 

• 
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, namenja posebno 
pozornost tudi vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Številne domače in tuje analize 
so pokazale, da so ekonomske koristi vključitve večje od stroškov. Navedeno 
področje ima tako priložnost, da se uveljavi ne samo kot ustavna kategorija, temveč 
tudi kot ekonomsko - socialna kategorija, saj se je v Evropi kot takšna tudi razvijala. 

Iz resolucije o nacionalnem programu so razvidne pričakovane spremembe na 
posameznih področjih, opredeljeni so cilji varnosti in zdravja pri delu, opredeljene so 
aktivnosti in ukrepi kako te cilje doseči, tako na zakonodajnem kot institucionalnem 
področju in nadzor. Predstavljena so izhodišča za pripravo novega zavarovanja za 
riziko nezgod, poškodb pri delu in poklicnih bolezni. 

člani odbora so prejeli mnenje Zakonodajno - pravne službe, ki je v skladu z 27. 
členom poslovnika navedeni predlog proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim 
sistemom ter z zakonodajno - tehničnega vidika. Zakonodajno pravna služba 
ugotavlja, da je gradivo posredovano v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
skladno z 4. členom zakona o varnosti in zdravju pri delu. Z istim členom zakona je 
tudi določeno, da predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije, 
po posvetovanju s strokovno javnostjo, organizacijami delodajalcev in sindikatov, pri 
čemer pa Zakonodajo - pravna služba ugotavlja, da iz obravnavanega gradiva ni 
razvidno ali in kako je vlada pri pripravi gradiva upoštevala to določbo zakona. Iz 
besedila tudi ni razvidno na katere dele besedila se nanašajo posamezne tabele. 

Na navedene pripombe je odgovore podala predstavnica predlagatelja. 
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V razpravi so člani odbora menili, da je gradivo izjemno dobro in pregledno 
pripravljeno, ter da je upoštevan interdisciplinarni pristop. Vsekakor pa se pri različnih 
nacionalni programih, in tudi navedeni ne bo izjema, ugotavlja, da nastajajo razkoraki 
med deklarativnimi in normativnimi možnostmi pri izvajanju. 

V razpravi so sodelovali tudi predstavniki: Inšpektorata Republike Slovenije za delo, 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Urada za varnost in zdravje pri delu. 

Po končani obravnavi predloga resolucije je odbor sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je obravnaval 
predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu in 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog resolucije v skladu 
z 171. členom poslovnika obravnava in sprejme v predloženem besedilu. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora g. Stanislav Brenčič. 

Podsekretarka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik 

Stanislav 8renčič, l.r. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

VZGOJE IN IZOORAŽEVANJA (ZOFVI-E) 

- skrajšani postopek - EPA 989 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, šolstvo, mlatimo, znanost in Sport 

Številka: 411-01 / 90 - 0016 / 0055 EPA 989-III 
Ljubljana, 11. novembra 2003 

Na podlagi 42. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično 
delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o spremembah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-E) 

■ skrajšani postopek - 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 26. redni seji 
5. novembra 2003 obravnaval predlog Zakona o spremembah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku predložil poslanec 
mag. Janez Drobnič. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 76. redni seji 10. oktobra 
2003 odločil, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku. 
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Predlagatelj zakona je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da se s 
spremembami, ki jih predlagani zakon prinaša, kvaliteta vzgojno- 
izobraževalnega procesa ne bo zmanjšala, njegov namen je predvsem 
racionalizacija stroškov, ki jih imajo s plačevanjem vrtcev starši in lokalne 
skupnosti. 

S črtanjem omejitve tridesetih oddelkov na delujoči javni vrtec iz prvega 
odstavka 44. člena se odpravlja v praksi draga in preveč administrativna 
določba. Veljavna ureditev pomeni le več služb: ravnateljevo, pomočnikovo in 
direktorjevo. S črtanjem te določbe pa se bo ustanovitelj vrtca (lokalna 
skupnost) sam odločil za njegovo velikost. S tem se bo izognil povečanju 
administrativnih stroškov, ki so povezani s preoblikovanjem vrtca, ta sredstva 
naj se raje namenijo vzgojno-izobraževalnemu procesu. 
Povedal je, da je bila pobuda za to spremembo dana s strani svetnikov 
Mestne občine Ljubljana, in napovedal povečanje cen programov vrtcev za 
približno desetino v primeru, da taka sprememba ne bo sprejeta. 

Dopolnitev šestega odstavka 53. člena odpravlja preohlapno ureditev 
imenovanja in razreševanja ravnatelja javnega vrtca ali šole tako, da ministru 
kot predstavniku vsakokratne politične pozicije jemlje možnost, da brez 
utemeljitve da oz. ne da soglasja k imenovanju ravnatelja. Tako se bo po 
besedah predlagatelja zagotovila vsaj minimalna ministrova odgovornost pri 
imenovanju oz. razrešitvi ravnatelja. 

Predstavnica Vlade Republike Slovenije je povedala, da so normativna 
izhodišča vzgojno-izobraževalnega procesa vsebovana v Beli knjigi in 
pomenijo osnovo kvalitetnega izvajanja tega procesa. 

Trideset oddelkov vrtca je zato zgornja meja, ko se glede na število otrok in 
staršev ter velikost kolektiva še lahko zagotavlja kvalitetno izvajanje novega 
nacionalnega kurikuluma. 

Predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije je predstavil pisno 
mnenje Komisije za družbene dejavnost, ki predloga zakona ni podprla. 

Komisija v 1. členu predlagane spremembe ne podpira, ker meni, da določbe 
veljavnega zakona o omejitvi največjega števila oddelkov javnih vrtcev 
preprečuje le, da bi se ustanavljali preveliki javni vrtci, ki bi jih bilo težko voditi. 
Komisija nasprotuje večanju vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov, saj meni, 
da veliki zavodi ne morejo funkcionirati. Vzgojno-izobraževalno delo namreč 
ne poteka le znotraj oddelkov, temveč tudi v sodelovanju med oddelki. 

Tudi v 2. členu predlagane spremembe Komisija ne podpira, ker bi to 
pomenilo vključitev ministra v postopek izbire ravnatelja v fazi, ko izbira še ni 
opravljena. 
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Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je povzel pisno mnenje in 
poudaril, da bi bilo treba ponovno proučiti rešitev iz 2. člena, ki določa, da si 
mora svet javnega vrtca oziroma šole pridobiti soglasje ministra pred končnim 
odločanjem o imenovanju ali razrešitvi ravnatelja, kar lahko pomeni vključitev 
ministra v postopek v fazi, ko izbira še ni opravljena in je torej možnih več 
kandidatov za ravnatelja. 

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Slovenije je izrazil podporo 2. členu predlagane novele v delu, ki določa 
dolžnost ministra, da obrazloži svoje stališče glede imenovanja oz. razrešitve 
ravnatelja. 

Članice in člani Odbora so predlagani noveli večinoma nasprotovali in se 
zavzeli za obstoječo prakso, torej za manjše vrtce, medtem ko so nekateri 
izrazili zaskrbljenost nad premajhno vlogo ustanovitelja vrtca (lokalne 
skupnosti) pri odločanju o vprašanju velikosti vrtcev. 

Po končani razpravi je Odbor na podlagi drugega odstavka 128. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Rudolf Moge, l.r. 
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ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Poročilo 

0 OBRAVNAVI LETNEGA POROČILA 

AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE, 

RADIODIFUZIJO IN POŠTO REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2002 

- EPA 947 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zti gospo/liirstvo 

Številka: 326-09/90-1/47 EPA 947-III 
Ljubljana, 11. 11. 2003 

) 
Na podlagi četrtega odstavka 41. člena in 42. člena poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 35/02) daje Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo 
naslednje 

o obravnavi Letnega poročila Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in 
pošto Republike Slovenije za leto 2002 

Odbor za gospodarstvo je na podlagi četrtega odstavka 41. člena poslovnika 
državnega zbora na 42. seji 5. 11. 2003 obravnaval Letno poročilo Agencije za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije za leto 2002. 

Letno poročilo je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike 
Slovenije na podlagi šestega odstavka 111. člena zakona o telekomunikacijah, 37. 
člena zakona o javnih agencijah in 99. člena zakona o javnih financah. 

• 
Seji odbora so prisostvovali predstavniki Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo 
in pošto RS ter Ministrstva za informacijsko družbo. 
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Uvodoma je direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS 
predstavil predloženo letno poročilo. Poudaril je, da je agencija leta 2001 še sodila 
pod okrilje Ministrstva za informacijsko družbo, leta 2002 pa se je osamosvojila. 
Lansko leto je torej tisto leto, v katerem se je dejansko odvijalo poslovno 
usposabljanje agencije v skladu z njenim poslanstvom, čeprav je bila formalno 
ustanovljena leto poprej. Vzpostavila je novo organizacijo, pripravila vse potrebne 
interne splošne akte ter v drugi polovici leta zaposlila 20 novih delavcev, tako da je 
dejansko lahko začela z resnim delom. Zelo intenzivno delo je potekalo tudi na 
področju priprave podzakonskih aktov, ki so bili potrebni za polno operativno 
delovanje agencije, agencija pa je sodelovala tudi pri pripravi delovnega gradiva 
novega zakona o poštnih storitvah. Sodelovala je s številnimi domačimi in 
mednarodnimi organi, z namenom usposabljanja za naloge regulacije na področju 
telekomunikacij in pošte je sklenila sodelovanje z organizacijo PHARE za tri twinning 
projekte, včlanila se je v združenje evropskih nacionalnih regulatorjev radiodifuzije 
EPRA ter intenzivno sodelovala z Mednarodno zvezo za telekomunikacije ITU in 
Evropsko konferenco uprav za pošto in telekomunikacije CEPT. 

Agencija je v letu 2002 rešila 5905 zadev, to je upravnih postopkov na prvi ravni. 
Eno največjih del je predstavljala zamenjava radijskih dovoljenj z odločbami o 
dodelitvi radijskih frekvenc, in sicer na podlagi nove zakonodaje. Šele nato je lahko 
začela izdajati odločbe o pristojbinah za radijske frekvence, na podlagi katerih so v 
agencijo začela pritekati sredstva za njeno poslovanje. Glede na določbe novega 
zakona o telekomunikacijah je bilo ob koncu leta 2002 v registru vpisanih 95 
operaterjev', 13 operaterjem, od katerih jih je 5 na novo vstopilo na trg, je agencija 
izdala odločbe o dodelitvi številk. 

Predstavljen je bil tudi vpliv agencije na posamezne trge iz njene pristojnosti, in 
sicer: 
- na telekomunikacijski trg 

Agencija je s svojimi odločbami pomembno vplivala na uravnovešenje cen na tem 
trgu, pri čemer je bila uspešnejša na medmrežni, operaterski ravni. Ena 
najpomembnejših odločitev je bila aprilska uvedba treh nivojev cen medmrežnih 
povezav in septembrsko znižanje teh cen. Agencija je vplivala tudi na občutno 
znižanje stroškov uporabnikov za dostop do interneta, na pomembno znižanje 
cen naročnin za ISDN priključke, na znižanje cen nacionalnih zakupljenih vodov 
ter na znižanje cen nacionalnega dela mednarodnih zakupljenih vodov različnih 
hitrosti in za različne države; < 

- na radiodifuzni trg 
Na tem trgu je agencija posvetila pozornost predvsem nadzoru programskih 
vsebin. Pripravila je interni akt, s katerim je določila metodologijo strokovnega 
nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in pa omejitev, ki veljajo za radijske 
in televizijske programe po novem zakonu o medijih. Glede na določila, da se 
spremeni status radijskih postaj ter da se ponovno dodelijo statusi programov 
posebnega pomena, je agencija pripravila projekt programske opreme, s katero 
je lahko v letošnjem letu izvedla ustrezne analize. Agencija je izdelala predlog 
seznama najpomembnejših dogodkov in izdajala dovoljenja za izvajanje 
programov brez uporabe radijskih frekvenc. Gre predvsem za operaterje 
kabelskih sistemov in tistih, ki oddajajo preko interneta, delovali pa so tudi na 
področju omejevanja koncentracije, saj so rešili osem vlog za izdajo 
predhodnega mnenja za izdajo soglasja k pridobitvi 20 ali več odstotkov 
lastninskega upravljalskega deleža; 
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- na poštni trg 
Naloge regulacijskega organa poštnih storitev je agencija prevzela maja 2002. 
Čeprav področje kadrovsko še ni dovolj dobro pokrito, agencija vseeno beleži že 
nekaj vidnih rezultatov, med drugim se je na primer vključila v sodelovanje z 
mednarodno poštno organizacijo CERP, avgusta pa z izdajo prve odločbe Pošti 
Slovenije že zaorala na področje regulacije cen poštnih storitev. 

Ob zaključku je bilo še poudarjeno, da je agencija v letošnjem letu že bistveno 
popravila svoje delovanje, kar je razvidno tudi iz treh poročil, ki jih je v okviru 
stalnega nadzora držav kandidatk pripravila Evropska komisija. Zadnje poročilo je 
bilo izdano 16. junija 2003, iz njega pa izhaja, da je Slovenija na področju 
telekomunikacijskih storitev ena najcenejših držav ter da ima urejeno zakonodajo v 
celoti. V poročilu komisija tako ni navedla praktično nikakršnih pripomb na stanje 
telekomunikacij v Sloveniji. 

Predstavnica Ministrstva za informacijsko družbo je poudarila, da je Vlada RS 
predloženo poročilo obravnavala in sprejela ter ga v skladu z določbami nekaterih 
zakonov posredovala Državnemu zboru RS. Opozorila je še, da je iz poročila 
razvidno, da se na področju telekomunikacij pojavljajo določene težave, ki pa bodo 
razrešene s sprejemom novega zakona o elektronskem komuniciranju, ki bo 
nadomestil zakon o telekomunikacijah in ki bo predložen v zakonodajni postopek v 
začetku prihodnjega leta. 

V razpravi so člani odbora predstavnikom agencije in ministrstva v glavnem 
postavljali vprašanja, na katera so bili podani dokaj izčrpni odgovori. Vprašanja so 
se med drugim nanašala tudi na naslednje: 

- v zvezi s pokritostjo Slovenije z radijskimi programi je bilo postavljeno vprašanje, 
zakaj Radio Ognjišče ne more dobiti dovoljenja za oddajanje na območju 
Prekmurja (čeprav je zahtevo oddal), da bi na ta način pokrival večje območje 
Slovenije kot sedaj. 

Pojasnjeno je bilo, da v zvezi s tem vprašanjem agencija pripravlja poročilo, ki ga 
bo poslala Komisiji za peticije, ki bo to v kratkem obravnavala. V tem odgovoru 
bo agencija natančno pojasnila, zakaj Radio Ognjišče ni pridobilo te frekvence. 
Poudarjeno je bilo, da odločanje o podelitvi radijske frekvence ni v pristojnosti 
agencije, ampak je v pristojnosti Sveta za radiodifuzijo, zato bi kazalo tovrstna 
vprašanja naslavljati nanj. Agencija namreč svetu le nudi tehnično in strokovno 
podporo pri pripravi razpisov. Agencija torej pripravi vse zadeve in jih nato da 
svetu v potrditev. Ne glede na to pa je bilo pojasnjeno, da so v agenciji natančno 
pregledali celoten postopek. Ugotovili so, da so se zgodile napake v procesu, 
zaradi katerih večina vlagateljev ni mogla pridobiti ustreznih dokumentov. Zato 
Svet za radiodifuzijo te frekvence ni podelil nikomur, saj bi sicer kršil pravilo 
enakopravnosti vseh vlagateljev. Radio Ognjišče se je pritožilo na Ministrstvo za 
promet, ki je sprva pritožbi ugodilo, naknadno pa izdalo zavrnilno odločbo. Na 
koncu je bilo še opozorjeno, da je radifrekvenčni spekter na območju Prekmurja 
že zelo natrpan, zato bo težko najti ustrezno frekvenco; 
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- v praksi se pogosto dogajajo prenosi radijskih frekvenc od nekomercialnih 
programov na komercialne. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je to skladno z 
veljavno zakonodajo ter ali ne gre morebiti za neke vrste nelojalno konkurenco. 

Pojasnjeno je bilo, da je prenos frekvenc zakonsko dovoljen ob pogoju, da se na 
tej frekvenci oddajajo iste programske vsebine. Lahko se torej spremeni 
lastništvo, ne sme se pa spremeniti programska vsebina. Če kdo torej ob 
takšnem prenosu naleti na spremembo programskih vsebin, naj Svetu za 
radiodifuzijo posreduje pobudo za preverjanje teh vsebin. 

- ponovno je bilo opozorjeno na problematiko radiodifrekvenčnega prostora (za 
televizijo, zlasti pa za radijske programe) na Primorskem, to je ob meji z Italijo. 
Glede na zelo restriktivno politiko podeljevanja radijskih frekvenc v Sloveniji v 
preteklosti ter zaradi zelo nekontroliranega podeljevanja le-teh v Italiji, je 
obmejni frekvenčni prostor ob naši zahodni meji izjemno moten s strani 
premočnih oddajnikov italijanskih radijskih postaj. Tako se dogaja, da so 
programi nacionalnih televizijskih in radijskih medijskih hiš tako moteni, da je 
njihovo gledanje oziroma poslušanje onemogočeno ali zelo oteženo. Zelo 
prizadete so tudi regionalne in komercialne RTV hiše, ki zaradi omejitev, ki jih 
postavlja naša država, ne morejo pod enakimi pogoji pokrivati enakega območja 
kot mediji drugod po Sloveniji. Takšnemu nevzdržnemu stanju je treba narediti 
konec, saj prihaja do precejšnje gospodarske škode. Nujni so konkretni, po 
potrebi celo agresivni ukrepi v odnosih z Italjio, v skrajnem primeru morebiti 
tožbe, izpeljati pa jih morata vlada oziroma agencija. 

Predstavnik agencije je potrdil, da je obmejno območje z Italijo na področju 
radifrekvenčnega prostora dejansko eno najbolj kritičnih, česar se agencija 
zaveda, zato je že ukrepala. Lansko leto je minister za informacijsko družbo sicer 
dosegel dogovor, da se administraciji obeh držav srečata ter začneta pogovore 
na strokovni ravni, kar pa se na žalost ni zgodilo. Primeren trenutek za začetek 
ukrepanja pa se je pojavil, ko je agencija lansko leto prejela 10.000 zahtevkov 
Italije za vpis v master register. Letos spomladi je bil tako izveden prvi sestanek, 
ki so se ga iz italijanske strani udeležili predstavniki ministrstva, pristojnega za 
telekomunikacije, agencije za telekomunikacije ter tudi člani merilne službe iz 
Trsta. Slovenska stran je na tem sestanku pogojila priznanje italijanskih postaj z 
rešitvijo motenj na območju meje. Italijanska stran se je zavedla resnosti 
problema, tako da je bil doročen natančen protokol o nadaljnih aktivnostih, 
podpisan pa je bil tudi sporazum o medsebojni odobritvi prehoda merilnih 
avtomobilov. Naslednji sestanek bo novembra v Rimu, takrat bo naša stran 
poskušala strokovno razrešiti ta problem; 

- ugotoviti je mogoče, da pri ponudbi fiksnih javnih telefonskih storitev konkurence 
še vedno ni, čeprav je bil namen sprejema zakona o telekomunikacijah ter 
ustanovitev agencije med drugim tudi vzpostavitev konkurence na tem področju. 
Postavljeno je bilo vprašanja, kakšne ukrepe namerava agencija izpeljati, da bi 
zagotovila konkurenco na področju fiksnih javnih telefonskih storitev. 
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Predstavnik agencije je potrdil, da konkurence na tem področju res še ni, in sicer 
iz objektivnih razlogov. Vstop na takšen trg je namreč kapitalno zelo intenziven in 
ga zato ne zmore vsak. Resnega operaterja še ni, ker število fiksnih priključkov 
zaradi agresivne širitve mobilne telefonije pada, poleg tega pa so tudi cene 
(zlasti pogovorov v omrežju) skrajno nizke. Takšne cene morebitnemu novemu 
ponudniku ne bi zagotavljale pozitivnega poslovanja, zato brez dviga cen 
resnega ponudnika na tem trgu ne moremo pričakovati; 

- Lokalne skupnosti so zadnje čase močno podvržene pritiskom za gradnjo 
oddajnikov mobilnih operaterjev. Glede na to, da je bilo v spremembah 
prostorskega plana sprejeto tudi določilo o souporabi že zgrajenih stolpov tudi s 
strani drugih operaterjev (ne le lastnika stolpa), je bilo postavljeno vprašanje, 
kako se to določilo izvaja v praksi. Ali bi morebiti njegovo dosledno izvajanje 
razbremenilo pritisk mobilnih operaterjev po gradnji baznih postaj, ki nenazadnje 
ne predstavljajo všečnega posega v prostor. 

Predstavnik agencije je poudaril, da je pritisk na gradnjo baznih postaj ogromen. 
Ljudje bi želeli imeti mobilno telefonijo, vendar nihče ne bi imel bazne postaje v 
svojem kraju. Samo dejstvo, da zakon zahteva souporabo antenskih sistemov, ne 
rešuje problema v celoti. Govorimo namreč o kumulativni obremenitvi prostora, 
saj če je na enem stolpu pet anten, je poslednično obremenitev petkrat višja. 
Agencija tudi to upošteva pri izdaji odločb, tako da zahteva, da morajo izvajalci 
pri pridobitvi vseh dovoljenj, ki jih potrebuje za svoje delo, upoštevati tudi vse 
ostale elemente (od zakona o varstvu okolja, do uredbe o dovoljenem nivoju 
radiofrekvenčnega sevanja itd). Najhujši problem pri tej problematiki pa so t. i. 
"kvazi strokovnjaki", ki vedo več kot razni inštituti in priznane merilne ekipe ter 
strah, ki ga vcepljajo ljudem na terenu. Svoje prispeva tudi popolna 
neobveščenost ljudi, saj ljudje napr. ne vedo, da bazna postaja blizu naselja 
pomeni neprimerno nižje sevanje iz aparata, saj se ta prilagaja polju iz bazne 
postaje. Ustanovljen je že forum za to področje, ki bo v naslednjem obdobju 
skušal prvič opredeliti vplive na okolje in na ljudi, osvestiti ljudi ter omogočiti 
normalni gospodarski razvoj operaterjev. Pojasnil je še, da je imela agencija prav 
to problematiko v mislih, ko je pospešila postopek souporabe omrežij za področje 
mobilne telefonije tretje generacije; 

- postavljeno je bilo vprašanje, zakaj Radio Goldi ne more dobiti frekvence za 
celodnevno oddajanje. 

Predstavnik agencije na to vprašanje ni mogel podati odgovora, ker na razpolago 
ni imel potrebnega gradiva, zato je obljubil, da bo odgovor posredoval naknadno. 
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Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je kot matično 
delovno telo po končani razpravi sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo se je seznanil z 
Letnim poročilom Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto 
Republike Slovenije za leto 2002 in ga ocenjuje kot ustreznega. 

Podsekretarka DZ 
Jerneja Bergoč 

Podpredsednik 
Valentin Pohorec, l.r. 
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naročilnica 

Ime in priimek: 

Naslov:  

| Telefon:   Poštna številka:   

I Podjetje: __    

Davčna številka:      

I naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

| Datum:       

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

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana. 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS. 
št.89/98) 
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