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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SISTEMU PLAČ V JAVNEM 

SEKTORJU(ZSPJS-B) 

- nujni postopek - EPA 1054 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0115 
Številka: 113-19/2001-9 
Ljubljana, 13.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji dne 13.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
obravnava po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je v postopku usklajevanja predlagala 
socialnim partnerjem postopen prehod v nov plačni sistem, 
vendar so sindikati temu nasprotovali in zahtevali hkratno 
vzpostavitev novega plačnega sistema za celoten javni sektor, 
zato se v noveli predlaga zamik začetka uporabe zakona od 
1. januarja 2004 na 1. julij 2004. 

V primeru, da se predlagana novela ZSPJS ne sprejme po 
nujnem postopku in bi se s 1. januarjem 2004 nov plačni sistem 
ne začel uporabljati, bo na tem področju nastala pravna 
praznina, kar pomeni, da ne bo pravne podlage za izplačilo 
plač v celotnem javnem sektorju. Obstoječi plačni sistem, ki 
velja do 1. januarja 2004, se namreč ne bo mogel več 
uporabljati, nov plačni sistem pa še ne bo vzpostavljen. 

Prav iz teh razlogov se predlaga sprejem novele zakona po 
nujnem postopku, saj bi v primeru prekoračitve zakonsko 
določenih rokov lahko nastala nepopravljiva škoda javnim 
uslužbencem oziroma težko popravljive posledice za delovanje 
države. 

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

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev zakona 

V pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev 
Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS) so se pojavila 
določena vprašanja, ki so narekovala pripravo sprememb in dopolnitev 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list Republike Slovenije 
št.56/02 - v nadaljnjem besedilu: ZSPJS). 

Vlada je reprezentativnim sindikatom javnega sektorja posredovala v 
usklajevanje Predlog sprememb in dopolnitev navedenega zakona, vendar je 
do uskladitve prišlo le v manjšem delu predlaganih sprememb in dopolnitev. 

Pri pripravi prvotnega predloga novele plačnega zakona je vlada ocenila, da 
je določena sistemska in interesna vprašanja nujno potrebno urediti v ZSPJS, 
saj ni nobenega trdnega zagotovila, da bodo v potrebnem času urejena v 
drugih sistemskih zakonih. Ta vprašanja so: 

1. Splošna veljavnost kolektivnih pogodb in večin oziroma kvorumov, ki so 
potrebni za njihovo sklenitev, sprejem sprememb in dopolnitev, kakor tudi 
za ukinitev veljavnosti kolektivnih pogodb. 

2. V pogajanjih se je pokazala možnost, da do sklenitve kolektivnih pogodb, 
ki so pogoj za uveljavitev novega plačnega sistema, lahko tudi ne bi prišlo, 
zato je bila vlada mnenja, da ji je z zakonsko določbo potrebno omogočiti, 
da z uredbo uredi minimalne standarde pravic. S tem bi preprečila 
nastanek pravne praznine ter omogočila uvedbo novega plačnega 
sistema, kljub temu pa neovirano nadaljevala s socialnim dialogom. Temu 
so sindikati najostreje nasprotovali. 

3. V zvezi z novo vsebino osnovne plače, ki bo zaradi vključitve večine 
dodatkov, višja od dosedanje osnovne plače in ohranitvijo dodatka za 
delovno dobo v višini 0,5%, v skladu z določilom 238. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), bodo nastale negativne 
finančne posledice, ki jih je potrebno nevtralizirati. V ta namen je vlada 
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predlagala zmanjšanje obsega letnih sredstev za delovno uspešnost iz 
sedanjih 2% na 1 % letnih sredstev od osnovnih plač v letih 2004 in 2005. 
Sindikalna stran se do predlagane rešitve ni opredelila, zato je vlada 
ponudila alternativno rešitev tega problema in sicer, zakonsko določitev 
višine dodatka za delovno dobo zaposlenim v javnem sektorju v višini 
0,2% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Sindikati 
so tej rešitvi kategorično nasprotovali. 

4. V zvezi z ugotovljeno različno pripravljenostjo posameznih delov javnega 
sektorja na prehod na nov plačni sistem, je vlada sindikatom predlagala 
možnost postopnega prehoda od 1. januarja 2004 do 30. junija 2004, 
vendar je sindikalna stran to možnost zavrnila z obrazložitvijo, da 
predlagana rešitev ni v skladu z enim od načel ZSPJS, ki določa, da je 
potrebno vzpostaviti nov plačni sistem z odpravo nesorazmerij v celotnem 
javnem sektorju. 

Glede na to, da v usklajevanju novele ZSPJS ni bilo mogoče najti skupnega 
jezika za uskladitev navedenih sistemskih in interesnih problemov, te rešitve 
tudi niso vključene v ta predlog novele ZSPJS. 

Predlog novele ZSPJS torej zajema zgolj minimalni obseg uskladitve, o čemer 
je bila podpisana tudi posebna izjava, s katero se je vlada obvezala, da v 
zakonodajni postopek ne bo vložila in v tem postopku tudi ne podprla 
dodatnih sprememb in dopolnitev predlaganega zakona, ki niso usklajene s 
socialnimi partnerji. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga sprememb in dopolnitev 
zakona 

Ključni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZSPJS je, da se podaljša 
uporaba obstoječe plačne ureditve tudi po 1. januarju 2004, ker se še ne bo 
začel uporabljati nov plačni sistem. ZSPJS namreč v prvem odstavku 52. 
člena določa, da z dnem uveljavitve tega zakona, to je s 13. julijem 2002, 
prenehajo veljati vse določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače 
zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih ter drugih 
osebah javnega prava. V drugem odstavku tega člena pa je določeno, da se 
do začetka uporabe ZSPJS plače javnih uslužbencev in funkcionarjev 
izplačujejo po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do njegove 
uveljavitve. V tem smislu je odločilo tudi Ustavno sodišče z odločbo št. U-l- 
285/02-21 z dne 21.11. 2002. 

Poglavitne rešitve, ki so predlagane v tej noveli ZSPJS se nanašajo zgolj na 
tehnične spremembe in dopolnitve, saj, kot rečeno, vladi s socialnimi partnerji 
ni uspelo uskladiti v točki 1 predstavljenih ključnih interesnih in sistemskih 
vprašanj. Usklajene spremembe in dopolnitve ZSPJS torej obsegajo: 
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1. Dopolnitev poklicev in poklicnih skupin v plačni skupini E. 

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.9/92 in 
naslednji) in Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št.98/99 in naslednji) 
ter sektorskimi direktivami evropske unije (93/16/EGS, 78/686/EGS in 
78/687/EGS), opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki. 
Sektorske direktive evropske unije (77/452/EGS in 77/453/EGS ter 
80/154/EGS) na področju pretoka oseb - medsebojno priznanje poklicnih 
kvalifikacij, določajo poklicne kvalifikacije za dva poklica - medicinska sestra 
in babica. Na področju zdravstva pa obstajajo tudi delovna mesta 
zdravstvenih sodelavcev, ki opravljajo določene strokovne naloge z ustrezno 
izobrazbo nezdravstvene smeri, njihovo delo pa je nujno potrebno za izvajanje 
celovitega zdravstvenega varstva. Zaradi vseh navedenih dejstev se predlaga 
ustrezna uskladitev v ZSPJS. 

2. Razširitev uporabe plačne skupine B na celoten javni sektor. 

V novem plačnem sistemu, uzakonjenim z ZSPJS, bodo vodilna delovna 
mesta enotno urejena v plačni skupini B. Po mnenju dela pravne stroke je 
obstoječa dikcija prvega odstavka 11. člena ZSPJS nejasna, saj ne omogoča 
vključitve vodilnih uslužbencev iz plačne skupine C v plačno skupino B. S 
sklicevanjem na 2. točko 2. člena ZSPJS, ki natančno določa neposredne in 
posredne uporabnike proračuna, je to omogočeno in s tem se tudi navedena 
nejasnost zakonske določbe odpravlja. 

3. Določitev skrajnega roka za sprejem vseh podzakonskih predpisov in 
kolektivnih pogodb. 

Roki za sprejem posameznih podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, 
ki so določeni v ZSPJS, so instrukcijske narave. Navedeni akti in kolektivne 
pogodbe morajo biti sprejeti oziroma podpisani določen čas pred začetkom 
uporabe ZSPJS, saj je le tako omogočeno vsem subjektom javnega sektorja, 
da se prilagodijo uveljavitvi novega plačnega sistema s prilagoditvijo svojih 
internih aktov. V noveli ZSPJS se zato predlaga, da morajo biti vsi navedeni 
predpisi sprejeti najkasneje v roku 45 dni pred začetkom uporabe ZSPJS. 

4. Preložitev začetka uporabe ZSPJS 
i 

Pri usklajevanju novele ZSPJS je sindikalna stran odločno nasprotovala 
vladnemu predlogu sukcesivnega prehoda na nov plačni sistem od 1. januarja 
2004 do 30. junija 2004, zato je predlagan hkratni začetek uporabe ZSPJS za 
celoten javni sektor s 1. julijem 2004, kar je usklajeno s sindikalno stranjo. 
Takrat se bo glede na Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list Republike 
Slovenije, št.73/03) tudi prvič izvedla uskladitev osnovnih plač v skladu z 
ZSPJS in Kolektivno pogodbo za javni sektor. 
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Svet za sistem plač v javnem sektorju je na svoji drugi seji, dne 7. marca 
2003, ob obravnavi gradiva o morebitnih spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju sprejel sklep, da se vse spremembe in 
dopolnitve navedenega zakona sprejemajo po postopku, po katerem je 
potekal sprejem samega zakona, to je z njegovim usklajevanjem z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 

Na podlagi tega sklepa je vlada posredovala Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah ZSPJS v usklajevanje reprezentativnim sindikatom javnega 
sektorja. Usklajenost je bila dosežena le za najmanjši obseg sprememb in 
dopolnitev ZSPJS, ki jih posredujemo Državnemu zboru v sprejem po nujnem 
postopku. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in 
druga javna finančna sredstva 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
ne bo imel dodatnih finančnih posledic na državni proračun. 

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

Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list Republike Slovenije št. 52/02) niso take narave, da bi bila taka primerjava 
možna in smiselna. Navedene spremembe tudi v ničemer ne nasprotujejo 
pravni ureditvi Evropske unije. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

S predlaganimi spremembami se povečuje preglednost pogojev za uvedbo 
novega plačnega sistema v javnem sektorju. 
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I. BESEDILO ČLENOV ZAKONA 

1. člen 

V prvem odstavku 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 56/02) se: 

plačna podskupina "E 1 - Zdravniki" dopolni tako, da se glasi:" E1- 
Zdravniki in zobozdravniki", 

plačna podskupina " E3 -Medicinske sestre/zdravstveni tehniki" spremeni 
tako, da se glasi: "Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege", 

plačna podskupina "E4 - Zdravstveni delavci" dopolni tako, da se glasi "E4 
-Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci". 

V skladu s spremembo in dopolnitvami prvega odstavka tega člena se 
spremeni in dopolni tudi Priloga 2 tega zakona. 

2. člen 

Prvi odstavek 11. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih pri 
proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, upoštevaje 
zahtevnost delovnega mesta ter pomen proračunskega uporabnika, ki ga 
vodijo, se določijo z uvrstitvijo v plačni razred." 

V tretjem, četrtem in petem odstavku 11. člena se besedilo "pri osebah 
javnega prava iz prvega odstavka " nadomesti z besedilom "pri proračunskih 
uporabnikih iz 2. točke 2. člena". 

3. člen 

Za 47. členom zakona se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

"47.a člen 

(1) Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov, ki so določeni v 45., 46. 
in 47. členu tega zakona, morajo biti vsi podzakonski akti, ki jih določa ta 
zakon, sprejeti najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe tega zakona." 
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4. člen 

V 53. členu zakona se datum "01.01.2004" zamenja z datumom "01.07.2004". 

5. člen 

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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II. OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu: 

Plačna podskupina E1: V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št.9/92 in naslednji) in zakonom o zdravniški službi ( Uradni 
list RS, št.98/99 in naslednji) in sektorskimi direktivami Evropske unije 
(93/16/EGS, 78/686/EGS in 78/687/EGS), opravljajo zdravstveno dejavnost 
kot zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki, zato se predlaga navedena 
dopolnitev zakona. 

Plačna podskupina E3: Sektorske direktive Evropske unije na področju 
prostega pretoka oseb - medsebojno priznanje poklicnih kvalifikacij, določajo 
poklicne kvalifikacije za poklica medicinska sestra (Direktivi 77/452/EGS in 
77/453/EGS) in babica (Direktivi 80/154/EGS). Minimalni klasifikacijski 
standardi opredeljujejo dva poklica. Iz tega izhaja, da izvajajo medicinske 
sestre zdravstveno nego, babice pa babiško nego, zato je potrebno po teh 
opredelitvah babice obravnavati kot posebno poklicno kvalifikacijo in poklic. 

Izobraževalni program za poklic "zdravstveni tehnik", ki se je izvajal do leta 
1999, je na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št.54/99) nadomestil izobraževalni 
program za poklic "tehnik zdravstvene nege", zato je navedeno poimenovanje 
v ZSPJS neustrezno in ga je potrebno uskladiti.. 

Plačna podskupina E4: Na področju zdravstva obstajajo tudi delovna mesta 
zdravstvenih sodelavcev, ki jih opredeljuje drugi odstavek 62. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti. Ta določa, da določene strokovne naloge s področja 
zdravstvenega varstva opravljajo tudi zdravstveni sodelavci z ustrezno 
strokovno izobrazbo nezdravstvene smeri. Ker so ti sodelavci nujno potrebni 
za izvajanje celovitega zdravstvenega varstva, se v zvezi s tem predlaga 
ustrezna uskladitev. 

V skladu s spremembo in dopolnitvami prvega odstavka tega člena se 
spremeni in dopolni tudi Priloga 2 tega zakona. 

K 2. členu: 

Iz obstoječe dikcije člena, po mnenju dela pravne stroke, ne izhaja jasno, da 
se ta lahko uporablja za osnovne plače vseh vodilnih javnih uslužbencev v 
javnem sektorju v skladu z 2. točko 2. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ampak samo za osnovne plače 
direktorjev, ravnateljev in tajnikov, zaposlenih v javnih agencijah, javnih 
skladih in javnih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ne pa tudi v 
državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih. Z navedeno 
spremembo in dopolnitvijo tega člena se ta nejasnost odpravlja. 
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K 3. členu: 

ZSPJS določa različne instrukcijske roke za sprejem podzakonskih aktov, ki 
so potrebni za uporabo tega zakona. Ne glede na tako določene roke, pa je 
potrebno določiti skrajni rok za sprejem navedenih aktov, saj je od tega 
odvisen začetek uporabe novega plačnega sistema. Ta rok je 45 dni pred 
začetkom uporabe tega zakona. 

K 4. členu: 

Vlada je socialnim partnerjem predlagala postopno uporabo novega plačnega 
sistema od 1. januarja 2004 do 30. junija 2004, vend ar sindikati na to niso 
pristali. Zato je v usklajevanju prišlo do predloga zamika začetka uporabe 
zakona s 1. januarja 2004 na 1. julij 2004 za celoten javni sektor, saj bi bil 
postopen prehod na nov plačni sistem, po mnenju sindikalne strani, v 
nasprotju z načeli zakona. Glede na to je predložen z amik začetka uporabe 
zakona na 1. julij 2004. 
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Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi: 
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III. BESEDILO ČLENOV, KI SE DOPOLNJUJEJO IN SPREMINJAJO: 

7. člen 
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin) 

(1) Plačne skupine in plačne podskupine so: 

Plačne skupine Plačne podskupine 

A - Funkcije v državnih organih in lokalnih 
skupnostih 

A1 - Predsednik Republike in funkcionarji izvršilne 
oblasti 
A2 - Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 - Funkcionarji sodne oblasti 
A4 - Funkcionarji v drugih državnih organih 
A5 - Funkcionarji v lokalnih skupnostih 

B - Poslovodni organi pri uporabnikih 
proračuna 

B1 - Ravnatelji, direktorji in tajniki 

C - Uradniški nazivi v državni upravi in v 
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih 
državnih organih 

C1 - Uradniki v drugih državnih organih 
C2 - Uradniki v državni upravi, sodni upravi in 
upravah lokalnih skupnosti 
C3 - Policisti 
C4 - Vojaki 
C5 - Cariniki 
C6 - inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s 

posebnimi pooblastili 
D - Delovna mesta na področju vzgoje, 

izobraževanja in športa 
D1 - Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci 
D2 - Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi 
strokovni delavci 
D3 - Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih 

E - Delovna mesta na področju zdravstva E1 - Zdravniki 
E2- Farmacevtski delavci 
E3 - Medicinske sestre/zdravstveni tehniki 
E4- Zdravstveni delavci 

F - Delovna mesta na področju socialnega 
varstva 

F1 - Strokovni delavci 
F2 - Strokovni sodelavci 

G - Delovna mesta na področju kulture in 
informiranja 

G1 - Umetniški poklici 
G2 - Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja 

H - Delovna mesta in nazivi na področju 
Znanosti 

H1 - Raziskovalci 
H2 - Strokovni sodelavci 

I - Delovna mesta v javnih agencijah, 
javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri 

drugih uporabnikih proračuna 

11 - Strokovni delavci 

J - Spremljajoča delovna mesta 
(velja za ves javni sektor) 

J1 - Strokovni delavci 
J2 - Administrativni delavci 
J3 - Ostali strokovno tehnični delavci 

(1) Razponi plačnih razredov za plačne podskupine A1 do J3 so določeni v 
prilogi 2 tega zakona. 
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(2) V najvišje plačne razrede iz priloge 2 se lahko uvrstijo le najzahtevnejše 
funkcije, najzahtevnejša delovna mesta, najvišji nazivi in najvišji vodstveni 
položaji. 

(3) Dvig najvišjega plačnega razreda plačne podskupine A3 v 62. plačni 
razred pomeni dvig osnovne plače le predsedniku vrhovnega sodišča in 
vrhovnim sodnikom. 

(4) Katalog delovnih mest in nazivov v plačnih podskupinah od B1 do J3 v 
skladu z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa ali 
kolektivno pogodbo objavi vlada. 

11. člen 
(Določitev osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov) 

(1) Osnovne plače ravnateljev in direktorjev javnih agencij, javnih skladov in 
javnih zavodov ter drugih oseb javnega prava iz 1. točke 2. člena tega 
zakona in tajnikov (v nadaljevanju: ravnatelji, direktorji in tajniki), 
upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen osebe javnega prava, 
ki jo vodijo, se določijo z uvrstitvijo v plačni razred. 

(2) Plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest 
ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede določi vlada z uredbo. 

(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja, direktorja in tajnika 
pri osebah javnega prava iz prvega odstavka tega člena, katerih 
ustanovitelj je država, predpiše minister, pristojen za posamezno področje 
(v nadaljevanju: pristojni minister). 

(4) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja pri 
osebah javnega prava iz prvega odstavka tega člena, katerih ustanovitelj 
je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz državnega proračuna ali iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, predpiše pristojni minister. 

(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja pri 
osebah javnega prava iz prvega odstavka tega člena, katerih ustanovitelj 
je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, 
predpiše pristojni organ lokalne skupnosti s soglasjem pristojnega 
ministra. 

53. člen 

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne s 01.01.2004, razen prvega odstavka 50. 
člena. 
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IZJAVA 
O USKLAJENOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 
(Ur. I. RS, št. 58/02) - nujni postopek 

1. Besedilo Predlaga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju Je med sodalnimi partnerji v celoti usklajeno^ 

l 
2. Vlada RS se obvezuje, da v zakonodajni postopek ne bo vložila in v 

zakonodajnem postopku ne bo podprta dodatnih sprememb In dopolnitev 
predlaganega zakona, ki niso usklajene s socialnimi partnerju 

Ljubljana. 10.11. 2003 

Vlade Republike Slovenije: 

dr. Rado Bohinc 
/Minister 

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI. 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISV 
DEJAVNOSTI 
Bojan Hribar 

SINDIKAT DRŽAVNIH IN DRUŽBj 
ORGANOV SLOVENIJE 
Lazo RajtenoviS \ 
^ . Ur—|p 

LCIJSKI SINDIKAT SLOVENIJI 
Pa 

SINDIKAT CARINIKOV 
Duian MISčevič 

NDIKAT ZDRAVSTVA IN SC 
iTVA SLOVENIJE 

ivenka LekSe \ 

,ND»KAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
NOST1 IN KULTURE SLOVENIJE 

, kaTučič/ 

GLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE 
lica 
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KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 
Boris Mazalin 

HCOOVISHl StNOltAt 
ClAVCtV UU»UAN5Kf UNIVEIZ9 
.iLIUANA K ON (J M 

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE; 
dr. Tomaž Sak 

SINDIKAT POKLICNEGA 0ASILSTVA 
SLOVENIJE 

-"ŽL^ogdf n/GogjSifi 
c/ 

SVAS-SINDIKAT VLADNE|AGENOJE 
SLOVENIJE 
Janez Lencl 

fe S1FARM ril 

rARJALCE<- 

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV RTV S IJM o > K * 7 
Petar Kosmač **££7'" w 

^ /vestni 

SINDIKAT FARMACEVTOV SLO\l 
SIFARM 
Marta Poljaj^Ček-Zupan 

NIJE 

iarta Poljaofiek-Zup 

J/v-n 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI 
NEGI SLOVENIJE 
Jelka Čemiv 

V zun kVSTVEMI ITCBlI 
•U3VEMJE 

SINDIKAT VETERINARJI 
NEODVISNOST - KNSSL 
Dušan J are 

N*°Cfwfano«-KNSs1 SLOVENIJE 1 

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Erih šerfcec 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 
SLOVENIJE PEROAM 
Matija Cevc 

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Iztok Juranflfi 

SAMOSTOJNI SINDIKAT pIPLOMATOV 
MIlana šmld 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DIVJADI 

IN LOVSTVU (ZDLov-1) 

- druga obravnava - EPA 995 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdantvo in prehrano 

Številka: 324-01/90-1/46 EPA995-III 
Ljubljana, 14.11.2003 

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena poslovnika Državnega zbora daje Odbor za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo nasUsdnje 

Poročilo 
š 

k predlogu zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je na 44. seji 13.11.2003 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
divjadi in lovstvu - druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru p redložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Tonetom Anderličem. 

Na seji odbora so poleg predstavnika predlagateljev sodelovali predstavniki Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Zakonodajno-pravne službe, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in drugi vabljeni s 
sklicem seje. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Odbor je poleg besedila predloga zakona prejel mnenje Vlade R Slovenije z dne 
28.10.2003, mnenje Ziakonodajno-pravne službe z dne 20.10.2003, mnenje Komisije 
DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 28.10.2003, pripombe Slovenske zveze 
za sokolarstvo in za ščito ptic ujed z dne 3.10.2003, pripombe Planinske zveze 
Slovenije z dne 10.10.2003, pripombe Lovskega društva Krvavec z dne 23.10.2003, 
pripombe Podjetja za: gojitev divjadi, Kozorog z dne 27.10.2003, povzetek pisma 
Skupnosti za gojitev jelenjadi v Karavankah z dnfe 28.10.2003, mnenje Komisije 
Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 7.11.2003, dopis Lovske 
zveze Slovenije z dne 4.11.2003, pripombe Občine Preddvor z dne 4.11.2003, 
pripombe Planinske vrveže Slovenije z dne 5.11.2003, pripombe Lovskega društva 
Kokra z dne 5.11.2003, dopis Sindikata kmetov Slovenije z dne 6.11.2003, pripombe 
Lovskega društva Dornava-Polenšak z dne 6.11.2003, pripombe DOPPS, društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije z dne 7.11.2003, pripombe Lovske zveze 
Slovenije z dne 7.11.2003, pripombe Združenja rejcev divjadi v oborah Slovenije z dne 
10.11.2003, pripomb« Lovskega društva Preddvor z dne 10.11.2003, dopis Občinskega 
sveta Občine Preddvor z dne 10.11.2003, pripombe Združenja občin Slovenije z dne 
12.11.2003, pripombe Skupnosti občin Slovenije z dne 12.11.2003, pripombe Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje z dne 13.11.2003 in mnenje Državnega 
sveta z dne 13.11.2003. 

Amandmaje so vložil i naslednji kvalificirani predlagatelji: 

- poslanska skupina Stranke mladih Slovenije k 5., 6., 8., 10., 20., 21., 26., 29., 30., 
38., 44., 45., 47., 52., 55., 56., 70. in 72. členu; 

- poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke k 1.,2., 3., 4., 5., 7., 12., 13., 15., 
16., 17., 18., 20., 21., 24., 25., 36., 37., 38., 44., 45., 46., 47., 52., 72. in k 81. členu; 

- poslanec Franc Flokavec k 3., 6., 8., 24., 25., 26., 29., 53., 55., 56., 59., 71. in za 
novi 81.a člen; 

- poslanec Franc S5ušnikk2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 
23., 24., naslov V. dela, 25., 29., 30., 35., 46., 47., 48., 53., 55., 56., 57., 59., 61., 
63., 64., 65., 67., 70., 71., 72., 73., 75., 76., 77., 7$., 81., 82. in k 83. členu; 

- poslanec Alojz Sok k 3., 6., 8., 13., 29., 55. in k 57. členu; 
- poslanec Aleksander Merlo k 38., 44., 45. in 52. členu (ki so brezpredmetni, ker so 

vloženi v nasprotjju s prvim odstavkom 129. člena poslovnika DZ). 

Odbor se je seznanil z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki v pisnem mnenju 
opozarja, da je oblika zapisa skozi celotno besedilo nesprejemljiva, saj pogosto tako 
obremenjuje zakonsko določbo, da se njen osnovni namen povsem izgubi, poleg tega 
pa meni, da uporabljeni zapis ni v skladu s četrtim odstavkom 115. člena poslovnika 
Državnega zbora. 
V pisnem mnenju so dane konkretne pripombe k 1., 2., 3., 8., 11., 12., 19., 20., 24., 25., 
26., 29., 30., 36., 38., 40., 43., 44., 48., 49., 53., 55., 59., 60., 61., 62., 65., 67., 68., 70., 
77., 78., 79., 80., 81. in k 85. členu predloga zakona. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Vlade Republike Slovenije, ki ugotavlja, da 
predloženo zakonsko besedilo konceptualno ustrezno rešuje področje divjadi in 
lovstva, pri tem pa dodaja, da je treba posamezne zakonske rešitve še pravno in 
strokovno preveriti in dodelati ter pravno in strokovno uskladiti. V ta namen naj bi Vlada 
Republike Slovenije, kot izhaja iz pisnega mnenja vlade, pripravila ustrezne rešitve in 
jih na amandmajski način uveljavljala v nadaljnjem postopku sprejemanja zakona o 
divjadi in lovstvu. 

Člani odbora so na klop prejeli tudi pisne pripombe Državnega sveta, ki je v razpravi 
in glasovanju o pripombah k predlogu zakona poudaril, da je predlog zakona o divjadi 
in lovstvu neurejen in nekonsistenten, predvsem pa ne upošteva vloge in pomena 
lokalnih skupnosti, ki bi morale biti vključene v dejavnost lova, ker se bo gospodarilo na 
njihovem prostoru. Ena od možnih rešitev bi po mnenju Državnega sveta bila, da se v 
začetnih določbah opredeli vloga lokalnih skupnosti, država, ki ima v lasti velik delež 
gozdov, pa bi lahko vse pristojnosti (npr. podeljevanje koncesij) prenesla na lokalne 
skupnosti. 

Odboru je bilo predloženo tudi pisno mnenje Komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, v katerem so zajete pripombe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije s 
predlogom, da jih Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upošteva in sprejme kot 
amandmaje odbora. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Predstavnik predlagateljev je na seji odbora podal dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona in poudaril, da je osnovno načelo predloga zakona, da ohranja tiste rešitve, ki 
so se do sedaj pokazale kot ustrezne in jih dopolnjuje z novostmi iz našega pravnega 
reda. Drugo načelo predloga zakona je, da je dan poudarek ohranitvi, varstvu in 
trajnostni rabi prosto živečih živalskih vrst z lovom ter na izboljšanju njihovih habitatov - 
torej na zagotavljanju ekoloških, socialnih in gospodarskih funkcij divjadi ter njenega 
življenjskega prostora. 

Osnovne rešitve predloga zakona pa so: 

- divjad je državna lastnina, 
- lovska pravica pripada R Sloveniji, ki jo tudi podeljuje, 
- minimalna lovna površina lovišč je 2000 ha, 
- uvedba koncesij za vsa lovišča; podeljuje jih Republika Slovenija, 
- Republika Slovenija lahko ohrani ali ustanovi lovišča s posebnim namenom, zlasti s 

ciljem ohranjanja in vzdrževanja naravnih habitatov divjadi, zlasti ogroženih vrst v 
karakterističnih okoljih Slovenije. 

V dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagateljev tudi poudaril, da predlog zakona 
sicer potrebuje nekatere pravno-tehnične popravke in izboljšave, ki pa ne morejo 
poseči v osnovno rešitev zakona. Predlagatelji namreč menijo, da opredelitev divjadi 
kot državne lastnine zagotavlja ohranjanje naše naravne dediščine in naravnih vrednot. 

Na seji odbora je predstavnica Zakonodajno-pravne službe napovedala, da si 
Zakonodajno-pravna služba pridržuje možnost posredovanja dodatnega mnenja k 
dopolnjenemu predlogu zakona, ker predloga zakona zaradi časovne omejenosti ni bilo 
mogoče temeljito proučiti. 

* * * 

Odbor je skladno z drugim odstavkom 130. člena poslovnika Državnega zbora 
obravnaval amandmaje poslanskih skupin Slovenske nacionalne stranke in stranke 
Mladih Slovenije ter poslancev Franca Rokavca, Franca Sušnika in Alojza Soka ter 
sprejel: 
- amandmaje poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke k 1., 2., 4., 5., 7., 12., 

20. in 37. členu, 
- amandmaje poslanske skupine Stranke mladih Slovenije k 5. in 70. Žlenu, 
- amandmaje Franca Rokavca k 3. členu, 
- amandmaje Franca Sušnika k 13. in 35. členu, 
- amandmaje Alojza Soka k 6. členu. 

Odbor ni sprejel: 
- amandmajev poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke k 21., 46. in 72. 

členu, 
- amandmajev poslanske skupine Stranke mladih Slovenije k 6., 10., 21., 47. in 72. 

členu, 
- amandmajev Franca Rokavca k 25., 53., 59. in za novi 81.a člen, 
- amandmajev Franca Sušnika k 2., 7., 21., 59., 61., 63., 71., 82. in 83. členu. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Zaradi sprejetja amandmajev odbora, v katerih so zajete tudi nekatere pripombe 
Zakonodajno-pravne službe, oziroma ker je odbor sprejel amandmaje drugih 
predlagateljev amandmajev, so postali brezpredmetni naslednji amandmaji: 
- poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke k 3., 13., 18., 24., 25., 36., 38., 

44., 45., 47., 52. in 81. členu, 
- poslanske skupine Stranke mladih Slovenije k 20., 26., 29., 38., 44., 45., 52., 55. in 

56. členu, 
- poslanca Franca Rokavca k 6., 8., 24., 29., 55., 56. in 71. členu, 
- poslanca Franca Sušnika k 13., 23., 24., 29., 55., 56. in 81. členu, 
- poslanca Alojza Soka k 3., 8., 13., 29., 55. (dva amandmaja) in 57. členu. 

Amandmaje sta na seji odbora umaknila: 
- poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke k 15., 16. in 17. členu; 
- poslanec Franci Rokavec k 26. členu. 

Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednje 

AMANDMAJE: 

K 1. členu 

Amandma k amandmaju PS SNS 

V drugem odstavku se v četrti alinei za besedo "gospodarjenje" dodata besedi "z 
divjadjo", črta pa se beseda "divjadi". 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 

K 3. členu 

Amandma k amandmaju Franca Rokavca 

V drugem odstavku se za besedama »z divjadjo« črta besedilo: "so lov divjadi, 
ukrepi v življenjskem okolju divjadi, posegi v populacije divjadi" in nadomesti z 
besedilom: »obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, 
posege v populacije«. 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 
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K S. členu 

Amandma k amandmaju PS SNS 

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

»Velike zveri so rjavi medved, volk in ris«. 

Obrazložitev 
Med pomeni izrazov je potrebno definirati tudi velike zveri. 

K 8. členu 

1. V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Lovišča ustanovi na predlog ministra, pristojnega za lovstvo, vlada. Strokovne 
podlage za ustanovitev lovišč izdela Zavod, v sodelovanju z lovskimi in 
naravovarstvenimi organizacijami.«. 

2. V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
» Vlada lahko spremeni meje lovišč v naslednjih primerih:«. 

3. Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
» - fce se lovna površina lovišča zmanjša ali ne dosega 2000 ha;«.. 

4. Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Pristojnost ustanavljanja lovišč in lovišč s posebnim namenom morata biti na istem 
nivoju odločanja. Zavod naredi strokovne podlage, ustanovitev ali sprememba lovišč 
pa je v pristojnosti Vlade. 

K 11. členu 

V 11. členu se črta tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Določba je nepotrebna, ker je opis za potrebe katastra v vsakem primeru treba 
narediti. 

K 12. členu 

Peti odstavek se črta. 

Obrazložitev 
Besedilo tega odstavka je nepotrebno. 
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K 13. členu 

Amandma k amandmaju Franca Sušnika 

V drugem odstavku se pred besedno zvezo »varstva narave« črtata besedi »z 
mnenji«, za besedama »varstva narave« pa se doda »Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije«, tako da se besedilo drugega stavka glasi: 

»(2) Načrte lovsko upravljalskih območij izdeluje Zavod v sodelovanju z lovskimi 
organizacijami, pri čemer sodelujejo organizacije kmetijstva, varstva narave, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost 
je povezana z divjadjo in njenim okoljem.« 

Obrazložitev 
Pri pripravi načrtov lovsko upravljalskih območij morajo sodelovati tudi Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije in lokalne skupnosti. 

K 18. člen 

1. V 18. členu se v naslovu člena črta besedilo »in lovstva«. 

2. V prvem odstavku črta besedilo »in lovstva«. 

3. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Dejavnost javne službe za področje divjadi iz 19. člena tega zakona opravlja Zavod, 
posamezne naloge pa opravljajo lovske organizacije.«. 

4. V četrtem odstavku se besedilo »minister/ministrica« nadomesti z besedo 
»Vlada«. 

Obrazložitev: 
Posamezne dejavnosti javne službe opravlja zavod in upravljavci lovišč ter lovišč s 
posebnim namenom. 

K 19. členu 

V napovednem stavku se črta besedilo »in lovstva«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in je povezan z amandmajem k 18. členu. 

K 20. členu 

1. V napovednem stavku se črta besedilo »in lovstva«. 
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Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in je povezan z amandmajem k 18. členu. 

2. Črta se 7. točka. 

Obrazložitev 
Gre za naloge, ki jih zavod na more opravljati. 

K 21. členu 

1. V 21. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: "(naloge lovskih 
organizacij)". 

2. V prvem odstavku se: 
v napovednem stavku besedilo »javne službe« nadomesti z besedilom »s 

področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo:«, 
besedilo 5. točke spremeni tako, da se glasi: »5. zbiranje podatkov o divjadi 

in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;«. 
besedilo 12. točke spremeni tako, da se glasi: »12. izvajanje nadzornih nalog, 

ki jih opravlja lovsko čuvajska služba; 
za 14. točko dodata nova 15. in 16. točka, ki se glasita: "15. izvajanje ukrepov 

za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev, v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave; 16. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in 
sesalcev, v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki 
ga določa ta zakon.". 

3. V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedo "naloge" dodata besedi 
"kot naloge". 

4. V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Zveza opravlja naslednje naloge v javnem interesu:". 

Obrazložitev: 
Dodatno se določijo naloge s področja ohranjanja narave, ki so po naravi stvari 
tesno povezane s trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo in se nanašajo na varstvo 
prosto živečih vrst. Poleg tega je z načela racionalnosti utemeljeno, da te naloge 
opravlja organizacija, ki je na terenu že prisotna in usposobljena za poseganje v 
populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev, ki se izvajajo na način lova. 

K naslovu V. dela predloga zakona 

Naslov V. dela zakona se nadomesti z naslednjim naslovom: 
»V. TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO«. 

Obrazložitev: 
Sprememba naslova je potrebna zaradi uskladitve z vsebino poglavja. 
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K 24. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"24. člen 
(trajnostno gospodarjenje z divjadjo) 

"(1) Z divjadjo v lovišču s posebnim namenom trajnostno gospodari javni zavod. 
Vlada določi upravljavca lovišča s posebnim namenom z aktom o ustanovitvi lovišča 
ali s posebnim aktom.". 

(2) Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na 
podlagi javnega razpisa.". 

Obrazložitev: 
Besedilo člena je treba uskladiti s predlaganimi spremembami 3. člena predloga 
zakona. 

K 25. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"25. člen 
(koncesija in njeno trajanje) 

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

(2) Koncesionar je lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo. 

(3) Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 20 let. 

(4) Koncesionar ne more oddati lovišča v najem ali podnajem, lahko pa tretjim 
osebam odda izvedbo posameznih ukrepov in nalog.". 

Obrazložitev: 
Amandma ustrezneje ureja koncesijo in njeno trajanje. Trajanje koncesije je potrebno 
omejiti. Ker je koncedent Republika Slovenija, mora v njegovem imenu in za njegov 
račun te naloge opravljati Vlada. 

K 26. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
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"26. člen 
(prednost pri izbiri koncesionarja) 

Pri podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena tega zakona se upošteva 
naslednji prednostni vrstni red: 

1. lovska organizacija, ki je do uveljavitve tega zakona v skladu s predpisi in 
načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem, 
2. lovska organizacija, kateri večji del članov so lastniki zemljišč in gozdov na 
območju lovišča oziroma večji del članov ima stalno bivališče na območju lovišča, 
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega upravljavca, 
4. lovska organizacija, kateri večji del članov ima stalno prebivališče na območju 
lovišča.". 

Obrazložitev: 
Dosedanjim upravljavcem je potrebno dati možnost prednostne pravice pri podelitvi 
koncesije. Amandma sledi tudi opozorilu ZPS. 

K 29. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"29. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Zavezanec za plačilo koncesijske dajatve je koncesionar. 

(2) Koncesijska dajatev se za posamezno lovišče izračunava letno. 

(3) Osnova za izračun koncesijske dajatve je letni načrt odvzema posameznih vrst 
divjadi za lovišče, pri čemer se upošteva realiziran odstrel, izplačana škoda po 
divjadi, opravljena biotehnična in biomeliorativna dela. 

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

(5) Koncesijska dajatev za posamezno lovišče ne sme biti manjša od 10 odstotkov 
in ne višja od 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine.". 

(6) Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

(7) Iz zbrane koncesijske dajatve se oblikuje posebni sklad, ki je namenjen za 
plačilo obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po divjadi. 

Način delitve sredstev iz sklada pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije. 
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Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k 25. členu in določa osnovo za določitev 
koncesijske dajatve. 

K 30. členu 

V prvem odstavku se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo:, »območna 
enota kmetijsko gozdarske zbornice in lokalne skupnosti«. 

Obrazložitev: 
Sodelovanje tudi teh organizacij in ustanov je nujno, tako da so usklajeni s 
prostorskimi in razvojnimi akti lokalnih skupnosti in interesi lastnikov zemljišč, ki jih 
zastopa Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 

K 35. členu 

Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Lastnik je 
odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi.« 

Obrazložitev 
Na podeželju ni običaj, da bi mačke zapirali v kletke ali jih imeli privezane na vrvici. 
Zato jih je nemogoče nadzorovati in se že od nekdaj prosto gibljejo. 

K 36. členu 

1. V 36. členu se v drugem odstavku črta prva alinea. 

2. Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"S posebnim ukrepom iz prvega odstavka se določijo omejitve in usmeritve pri lovu 
divjadi, rabi zemljišč in prostem gibanju ljudi v teh območjih ter čas trajanja 
posebnega ukrepa, ki ne sme biti daljši od dveh let.". 

Obrazložitev: 
Določiti je potrebno najdaljši možni čas trajanja začasnega ukrepa. 

K naslovu VII. dela predloga zakona 

Naslov VII. dela zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 
DIVJADJO«. 

Obrazložitev: 
Sprememba naslova je potrebna zaradi uskladitve z vsebino poglavja. 
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K 38. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"38. člen 
(določitev divjadi) 

Vlada s predpisom določi vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se iovijo in so 
divjad ter njihove lovne dobe.". 

Obrazložitev: 
Glede na pravno dejstvo, da se zavarovane prosto živeče vrste, ki ne morejo biti 
predmet.lova, določajo na podlagi 81. člena ZON s podzakonskim predpisom, se 
ocenjuje kot primerneje, da se divjad, to so živalske vrste, ki se dejansko lovijo, 
določijo ravno tako s podzakonskim predpisom. Enaka obrazložitev kot k amandmaju 
k 2. členu predloga zakona. 

K 39. členu 

Člen se črta. 

brazložitev: 
rtanje je potrebno zaradi uskladitve z pojmom divjadi iz amandmaja k 2. in v 

povezavi z 38. členom ter ker je vsebina tega člena že zajeta v naslednjih členih 
naslovnega poglavja. 

K 40. členu 

Uvodni stavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo zagotoviti:". 

Obrazložitev: 
Razmerja med lovskimi organizacijami ter lastniki ureja (tudi) obligacijski zakonik. 

K 41. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"41. člen 
(naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo) 

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje 
domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi se izvaja na osnovi načrtov lovsko upravljalskih 
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območij v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave.". 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev s 17. in 18. členom zakona o ohranjanju narave. 

K 43. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Zavarovane vrste živali niso predmet lova. 

K 44. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Glej obrazložitev amandmaja k 38. členu. 

K 45. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"45. člen 
(poseg v populacije divjadi izven lovne dobe) 

(1) Poseg v populacije divjadi izven lovne dobe se izvede v naslednjih primerih: 
da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in 

vodi ter drugih vrstah premoženja; 
zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov 

prevladovanja javnih koristi, ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave in 
zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje; 

zaradi raziskovanj in izobraževanj, zaradi doseljevanja in ponovnega 
naseljevanja teh vrst; 

(2) Minister pristojen za lov dovoli poseg v populacije iz prejšnjega odstavka in 
določi pogoje in način poseganja.". 

Obrazložitev. 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve s pojmom divjadi, ki ne zajema 
več zavarovanih vrst. Predlagana izjema pa je potrebna zaradi vzpostavitve pravne 
podlage za poseganje v populacije divjadi izven lovne dobe in v posebej z zakonom 
določenih primerih. 
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K 46. členu 

1. V 46. členu se besedilo drugega odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Minister predpiše vrste, moč lovskega orožja, minimalno moč izstrelkov, s 
katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in način zasledovanja ranjene ali 
zastreljene živali s psom krvoslednikom." 

2. Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) S predpisom iz 38. člena tega zakona se določijo tudi vrste divjadi, ki se lahko 
lovijo s pastmi, ki omogočajo selektiven lov in niso pasti stopalke.«. 

3. Peti odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve pojmov in dikcij ter zaradi 
nelogičnosti besedila petega odstavka. 

K 47. členu 

V prvem odstavku se: 
3. točka spremeni tako, da se glasi: "3. loviti divjad bližje kot 50 m od 

stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov;", 
v 17. točki črta beseda "lisice", 
18. točka spremeni tako, da se glasi: "18. loviti divjad v primerih, ko je snežna 

odeja višja kot 40 cm ali poledenela;", 
za 23. točko doda nova točka, ki se glasi: "24. uporabljati pasti stopalke in 

pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova;". 

Obrazložitev: 
Spremenjena tretja točka zagotavlja minimum splošne varnosti ljudi in premoženja. 
Prepoved lova v primerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela pa je 
stvar lovske in občečloveške etike. S predlagano novo 23. točko se zagotavlja 
uskladitev s predpisi EU na področju varstva prosto živečih vrst, konkretno habitatna 
direktiva. 

K 48. členu 

1. V 48. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: «(ukrepi ob odstrelu 
divjadi, najdbi poginule divjadi in poseganju v populacije ali najdbah zavarovanih vrst 
velikih zveri)«. 

2. V tretjem odstavku se za besedo »divjad« doda besedilo » in zavarovane velike 
zveri«. Drugi stavek se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve s pojmom divjadi iz 
amandmaja k 38. členu. 
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K 49. členu 

V 49. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:«(evidentiranje odstrela in 
izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri)«. 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve s pojmom - divjadi iz 
amandmaja k 38. členu. 

K 52. členu 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je v skladu z načrti za upravljanje z 
divjadjo dovoljeno zadrževanje pernate male divjadi v ujetništvu z namenom vzreje 
za doseljevanje v naravo. Vrste pernate male divjadi, bivalne razmere in način 
oskrbe pri njihovi vzreji predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
ohranjanje narave.". 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev z zakonom o ohranjanju narave. 

K 55. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Škoda na zdravju ljudi je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka 
in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu zaradi delovanja divjadi. 

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

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

(4) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali, šteje zmanjšanje ali izguba 
vrednosti poškodovane ali pokončane domače živali. 

(5) Škoda povzročena z izvajanjem lova je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova 
povzročili lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 
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(6) Škoda na divjadi je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim 
protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd 
ali povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, krči ali 
uničuje habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi 
pomembne dejavnike. 

(7) Vlada predpiše natančnejše kriterije za opredelitev vrst škod iz predhodnih 
odstavkov tega člena ter metode in merila za ugotavljanje njihove višine.". 

Obrazložitev: 
Amandma ustrezneje definira vrste škod ter določa, da Vlada predpiše natančnejše 
kriterije za opredelitev teh škod. 

K 56. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren 
način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred 
nastankom škode. 

(2) Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na katerem je lovišče, so dolžni uporabljati 
ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča in izvajati druge 
predpisane ukrepe za preprečevanje škode po divjadi. 

(3) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, lahko oškodovanec od upravljavca lovišča zahteva izvedbo ustreznih 
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Minister predpiše vrste ukrepov in način 
zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov. 

(4) Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljavcu lovišča ali 
lovišča s posebnim namenom, zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira ali odstrani 
sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oziroma preprečuje 
izvajanje lova, namerno poškoduje ali odstrani lovske objekte oziroma ne ravna v 
skladu s prejšnjimi odstavki tega člena, nima pravice do povrnitve škode, ki jo 
povzroči divjad na teh površinah. 

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

Obrazložitev: 
Amandma natančno in nedvoumno določa obveznosti pri preprečevanju škod. 

K 57. členu 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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"(1) Za škodo, ki jo povzroči divjad iz 38. člena tega zakona v lovišču ali v lovišču s 
posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne 
glede na krivdo (objektivna odgovornost).". 

2. Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Za škodo, ki jo povzroči jelenjad ali divji prašiči v obmejnih loviščih ali loviščih s 
posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec. Za 
škodo, ki presega 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine v primeru, da 
je upravljavec izpolnil lovsko gojitveni načrt, odgovarja Republika Slovenija. 
Potrebna sredstva za plačilo teh škod zagotavlja ministrstvo, pristojno za divjad. 

3. Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Za škodo na divjadi in na vozilu, ki jo povzroči trk divjadi in premikajočega se vozila 
odgovarja: 

vpznik vozila, v kolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu s predpisi, 
upravljavec lovišča, v kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj 

upravljavca, 
upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, v kolikor sta oba 

storila vse potrebno, da do škode ne bi prišlo.". 

4. Peti odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
V obmejnih območjih, kjer prehaja divjad čez državno mejo, upravljalci lovišča ne 
zmorejo plačevati odškodnine. Zaradi tega je potrebno, da v teh primerih pokrije 
škodo država, vendar v določenih pogojih, zapisanih v besedilu čiena. 

K 58. členu 

Besedilo prve alinee prvega odstavka 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te kulture ni mogoče nadomestiti 
z drugo, v vrednosti za območje in kulturo doseženega pridelka, obračunanega po 
tržni odkupni ceni iz preteklega leta, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije 
z revalorizacijo v višini letne inflacije«. 

Obrazložitev: 
Škode po divjadi so stalno prisoten problem, ki povzroča nejevoljo lastnikov 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter lovskih družin. Nedorečeni kriteriji ocenjevanja 
škode vodijo v pogajanja, enostranska nepripravljenost za kompromis pa v konfliktno 
situacijo. 

Doslej so se pri ocenjevanju škode upoštevali povprečni pridelki in tržne odkupne 
cene kmetijskih pridelkov za preteklo leto, ki jih uradno objavi Statistični urad 
Republike Slovenije. Tržne odkupne cene na dan nastanka škode pa je nemogoče 
uradno ugotoviti zlasti za pridelke, ki jih še ni na trgu, ali jim še ni določena odkupna 
cena (pšenica). 
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S predlaganim amandmajem se omogoča uporaba uradnih podatkov, revalorizacija 
pa omogoča, da se doseže objektivna cena pridelkov. 

K 64. členu 

Besedilo sedmega odstavka 64. člena se spremeni in se glasi: 
»Minister predpiše podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita.«. 

Obrazložitev: 
Minister je v skladu s predpisi samostojen pri izdajanju podzakonskih aktov. 

K 71. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Lovišča s posebnim namenom v Republiki Sloveniji so: Triglav Bled, Kozorog 
Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik 
Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrh. 

(2) Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi 
7. člena tega zakona določi meje lovišč s posebnim namenom iz predhodnega 
odstavka in pogoje delovanja teh lovišč.". 

Obrazložitev: 
Glede na določbe 7. člena tega zakona je treba pogoje delovanja lovišč s posebnim 
namenom na novo opredeliti. 

K 72. členu 

Črta se tretji odstavek. 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 

K 74. členu 

četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Minister predpiše podrobnejše pogoje za pristop kandidata k izpitu za lovskega 
čuvaja in vsebine posameznih delov izpita.". 

Obrazložitev: 
Minister je v skladu s predpisi samostojen pri izdajanju podzakonskih aktov. 

poročevalec, št. 96 34 15. november2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

K 75. členu 

Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Predlog za razrešitev lahko pri pristojnem upravnem organu vloži lovska inšpekcija. 
•i 

Obrazložitev: 
Zavod ali zveza ne moreta posegati v pristojnost inšpekcijskih služb. 

K 78. členu 

V prvem odstavku se črta 16. točka. 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 

K 81. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"81. člen 
(določitev pravice upravljanja z gojitvenimi lovišči in lastninjenje družbenega 

premoženja nekaterih upravljavcev gojitvenih lovišč) 

(1) Podjetjema GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o., se z uveljavitvijo tega 
zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Fazan Beltinci 
oziroma gojitvenim loviščem Kozorog Kamnik in se prenese na Zavod kot novega 
upravljavca. 

(2) Premoženje podjetij GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o, z uveljavitvijo 
tega zakona postane last Republike Slovenije. Vlada to premoženje prenese v 
upravljanje Zavoda, ki prevzame tudi vse obveznosti podjetij GL Fazan Beltinci, p.o. 
in Kozorog Kamnik p.o. ter njune redno zaposlene. 

(3) GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik, p.o, se v roku 2 mesecev od 
uveljavitve tega zakona izbrišeta iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez 
likvidacije. Registrsko sodišče mora v navedenem roku izdati sklep o izbrisu. 

(4) Pravico do upravljanja z gojitvenim loviščem Triglav Bled ima še naprej javni 
zavod Triglavski narodni park. 

(5) Pravico do upravljanja z gojitveni lovišči Medved, Jelen, Pohorje in Prodi-Razor 
ima še naprej Zavod. 

(6) Lovski zvezi Slovenije se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenima loviščema Žitna gora in Ljubljanski vrh in se prenejse na 
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Zsivod kot novega upravljavca. 

(7) Podjetju Snežnik, d.d. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenim loviščem Snežnik Kočevska Reka in se prenese na Zavod 
kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz družbe 
Snežnik d.d., ki so opravljali delo v enoti lovstvo. 

(8) Premoženje, ki je last Lovske zveze Slovenije oziroma družbe Snežnik, d.d. in se 
nahaja na območju gojitvenih lovišč iz predhodnih dveh odstavkov tega člena, Vlada 
odkupi z neposredno pogodbo po pošteni tržni vrednosti oziroma po dogovorjeni 
pogodbeni vrednosti. Odkupi se lahko samo tisto premoženje, ki je vezano na 
dejavnost lovstva ali ki omogoča razvoj turizma in ostalih dejavnosti, ki so v javnem 
interesu. 

(9) Podjetju Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o. se z uveljavitvijo tega zakona 
odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Kompas Peskovci in se 
prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število 
zaposlenih iz podjetja Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o.. 

(10) Finančna sredstva za odkup premoženja dosedanjih upravljavcev gojitvenih 
lovišč pod pogoji iz tega člena se zagotovijo iz koncesnine od lovišč in prihodkov iz 
lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod, lahko pa tudi iz drugih virov, 
če tako določi Vlada ". 

Obrazložitev: 
Novi 81. člen ureja lastninjenje družbenega premoženja in določa nosilce upravljanja 
z gojitvenimi lovišči na podlagi naslednjih izhodišč: 
1. Družbeni podjetji sta le še GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o, zato 
je prenos njunega premoženja v last države možen in smiseln s tem zakonom. 
2. Odvzem upravljalskih pravic GL Kompas Peskovci d.o.o. in prenos na Zavod 
vključno z zaposlenimi se opravi na isti način kot v podobnih primerih. 
3. Gojitveni lovišči Žitna gora in Ljubljanski vrh sta v upravljanju LZS. 
Dosedanjemu upravljavcu je možno po zakonu odvzeti pravico do upravljanja. 
4. Triglav Bled je gojitveno lovišče, ki je v upravljanju javnega zavoda TNP in se 
predlaga, da tako ostane še naprej. 
5. Snežnik Kočevska Reka je gojitveno lovišče, s katerim po pogodbi iz leta 
1982 upravlja družba Snežnik d.d.. Z upravo družbe je bil dosežen dogovor o 
prenosu pravice upravljanja na ZGS, ki bo prevzel tudi večino zaposlenih v enoti 
lovstvo in odkupil premoženje, ki je locirano na tem območju. 

K 82. členu 

V prvem in drugem odstavku se besedna zveza "v treh" nadomesti z besedno zvezo 
"v šestih". 

Obrazložitev: 
Amandma podaljšuje rok za določitev lovišč, lovsko upravljalskih območij ter lovišč s 
posebnim namenom. Amandmaje povezan tudi z amandmajem k 71. členu. 
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K 84. členu 

Črta se prvi odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem Poslanske skupine SNS k 12. členu. 

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

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora je glede na 
sprejete amandmaje na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona, v katerem 
so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega 
poročila. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora mag. Janez 
Kramberger. 

Dragana Čuljkovič l.r. mag. Janez Kramberger I. r. 
Podsekretarka DZ PREDSEDNIK 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1) 

(druga obravnava) 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. DEL 

SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE 

1.čien 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, 
trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega 
izvajanja. 

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

življenjskih združb; 
- preprečevanje in povračilo škod od in na divjadi; 
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo z lovom. 

Lovska pravica kot pravica do trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pripada 
Republiki Sloveniji in se pod pogoji določenimi s tem zakonom, lahko prenese na 
usposobljeno pravno osebo. 

2. člen 
(divjad) 

(1) Divjad so vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo. 

(2) Namen upravljanja z divjadjo in v njenim življenjskim prostorom je: 
• s posegi v populacije in ukrepanjem v okolju vzdrževati divjad posameznih 

vrst v ravnovesju med seboj in v okolju danimi življenjskimi možnostmi za 
njeno preživljanje; 

- ohraniti vrstno in gensko pestrost divjadi; 
- ohraniti posamezni vrsti divjadi naravni prirojen način življenja v času in 

prostoru; 
- ohraniti divjad, kolikor mogoče prvobitno in neodvisno od neposredne 

pomoči človeka. 
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(3) Pri upravljanju z divjadjo velja splošni varstveni režim po predpisih o 
ohranjanju narave. 

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

3. člen 
(lovstvo) 

(1) Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, s katero se 
lahko ukvarjajo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje 
v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, 
veterinarsko-sanitamih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov. 

4. člen 
(temeljna izhodišča načrtovanja, nosilci načrtovanja in trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo) 

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

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

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

(4) Nosilec načrtovanja in spremljanja stanja divjadi je Zavod RS za gozdove (v 
nadaljnjem besedilu: Zavod). 

(5) Nosilci trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so upravljavci lovišč in 
upravljalci lovišč s posebnim namenom. 

(6) Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom so v Republiki 
Sloveniji za dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo zaradi 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja 
upravljavcev lovišč. 

(7) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo 
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za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih in uredi trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v loviščih s posebnim namenom z uredbo. 

5. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krmišče je lovski objekt namenjen krmljenju divjadi zaradi: 
zagotavljanja prehrane v kriznem obdobju (visok sneg, izostanek naravnega 
obroda...) 
preprečevanja škod na kmetijskih zemljiščih in gozdnem drevju 
(preprečevalna krmišča) 
zadrževanja divjadi zaradi uravnavanja številčnosti (privabljalna krmišča). 

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

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

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

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

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

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

Lovski objekti so visoke preže, krmišča, lovske steze, solnice, krmna njiva, 
kaluža, lovske koče in bivaki. 

Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, barvarjev, 
šarivcev, ptičarjev in retriverjev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju 
ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je lovsko 
uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v 
lovski praksi. 

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

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

Mrhovišče je kraj, kamor se polaga hrana živalskega in rastlinskega izvora z 
namenom privabljanja in krmljenja medveda ali druge zveri. 

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

Odlov je način lova, pri katerem divjad ujamemo živo. 

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

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

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

Populacija divjadi je med seboj z mnogimi odnosi in soodvisnostmi v nedeljivo 
biosistemsko enoto povezana skupnost osebkov iste vrste, ki živijo ria 
določenem naravnem prostoru in imajo potencialno možnost razmnoževanja. 
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Pritisk je način lova, pri katerem se največ trije/tri gonjači/gonjačice tiho 
premikajo po stanišču divjadi, tako da poženejo divjad proti lovcem/lovkam na 
stojišču. 

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

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

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

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

Velike zveri so ijavi medved, volk in ris. 

Varstvo divjadi je poseganje v populacije posamezne vrste divjadi s ciljem njene 
ohranitve, izvajanjem ukrepov v življenjskem okolju divjadi, opredeljevanjem in 
zagotavljanjem mirnih con za divjad. 

Vzreja ali reja divjadi je gojitev divjadi po predpisih s področja ohranjanja narave. 

Zimovališče je del življenjskega prostora populacije, kjer njeni osebki preživijo 
zimsko obdobje. 

Življenjske možnosti divjadi so možnosti za zadovoljevanje vseh življenjskih 
potreb divjadi (hrana, zavetišča, skrivališča,...). 

II. DEL 

PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

6. člen 
(lovsko upravljavsko območje) 

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

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

prekoračuje; 
- v primerih, ko ostre meje območij populacij v prostoru ne obstajajo, se 

upoštevajo meje lovišč in lovišč s posebnim namenom. 

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

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

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

7. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

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

(2) Lovišča s posebnim namenom se oblikujejo v najbolj ohranjenih in 
značilnih naravnih okoljih Republike Slovenije, pri čemer se smiselno 
upoštevajo tudi merila iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena. 

(3) Lovišča s posebnim namenom ustanovi Vlada na predlog 
ministra/ministrice, pristojnega/pristojne za divjad in lovstvo ( v nadaljevanju 
besedila: minister/ministrica). Strokovne podlage za ustanovitev lovišč s 
posebnim namenom izdela Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo lovske in 
naravovarstvene organizacije. 

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

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

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

(2) Lovišča ustanovi na predlog ministra, pristojnega za lovstvo, vlada. Strokovne 
podlage za ustanovitev lovišč izdela Zavod, v sodelovanju z lovskimi in 
naravovarstvenimi organizacijami.«. 

(3) Vlada lahko spremeni meje lovišč v naslednjih primerih: 
če sekajo mejo lovsko upravljavskega območja; 

- če je to potrebno zaradi ostre umetne ločnice v lovišču, ki otežuje prehod 
živali; 

- če se lovna površina lovišča zmanjša ali ne dosega 2.000 ha; 
- če se del lovišča vključi v lovišče s posebnim namenom in obratno; 
- v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi sprememb pri divjadi ali v 

njenem življenjskem okolju. 

9. člen 

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

10. člen 
(lovna in nelovna površina ) 

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

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

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

kopališča in podobni objekti; 
8. površine, na katere dostop ni dovoljen; 
9. površine vseh javnih cest, prog in druge tovrstne površine. 
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(2) V lovno površino se razen površin iz prejšnjega odstavka, štejejo vse površine, 
vključno s tistimi, na katerih je zaradi ohranitve določenih vrst divjadi začasno 
prepovedano loviti. 

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

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

11. člen 
(kataster) 

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

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

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

III. DEL 

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO 

12. člen 
(program upravljanja z divjadjo v Sloveniji) 

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

(2) V programu upravljanja se za posamezne vrste divjadi opredelijo zlasti: 
- osrednja življenjska območja, 
- robna življenjska območja, 
- biokoridorji, 
- možne smeri širjenja divjadi v Sloveniji, 
- usmeritve za ohranitev in varstvo divjadi, 
• materialni in drugi pogoji za zagotavljanje ohranitve in varstva divjadi ter 

njihovega življenjskega okolja po posameznih lovsko upravljavskih 
območjih, 

- pogoji za zagotavljanje njihovega sobivanja s človekom. 

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

(4) Program upravljanja je sestavni del programa razvoja gozdov. 

13. člen 
(načrti upravljanja z divjadjo) 

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

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

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

14. člen 
(dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja) 

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

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

(3) Cilji in usmeritve ter ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi 
ugotovitev o stanju populacij divjadi in njihovega okolja ter evidentiranih bioloških 
kazalnikov, ob upoštevanju usmeritev iz programa upravljanja ter načrtov drugih 
dejavnosti v prostoru. 

(4) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja se izdela za obdobje desetih let 
in je osnova pri izdelavi prostorskih planov in za presoje pri izdaji dovoljenj za 
posege v prostor. 
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15. člen 
(letni načrt lovsko upravljavskega območja) 

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

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

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

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

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

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

17. člen 
(postopek sprejemanja načrtov) 

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

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

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

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

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

18. člen 
(javna služba za področje divjadi) 

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

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

(3) Dejavnost javne službe za področje divjadi iz 19. člena tega zakona opravlja 
Zavod, posamezne naloge pa opravljajo lovske organizacije. 

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

19. člen 
(dejavnosti javne službe) 

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

okolja ter njune medsebojne usklajenosti,- 
3. načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo 
4. evidentiranje in analiziranje podatkov o divjadi in njihovih habitatih ter 

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

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

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

20. člen 
(naloge Zavoda za gozdove Slovenije) 

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

razvoju populacij divjadi ter njihovega življenjskega okolja; 
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2. vodi evidence in zbirke podatkov o divjadi in njihovem življenjskem okolju 
po loviščih, loviščih s posebnim namenom in lovsko upravljavskih 
območjih; 

3. izdeluje strokovne podlage za program upravljanja z divjadjo v Sloveniji; 
4. izdeluje načrte lovsko upravljavskih območij ter druge strokovne podlage 

za ohranjanje in varstvo divjadi in njenega življenjskega okolja; 
5. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za ukrepanje na področju varstva 

narave; 
6. pripravlja strokovne podlage za podeljevanje koncesij za upravljanje z 

divjadjo; 
7. pripravlja metodologijo za monitoring divjadi, za vodenje evidenc, 

ugotavljanje bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z okoljem in 
metodologijo za ocenjevanje škode od divjadi in na divjadi; 

8. ocenjuje škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste velikih zveri; 
9. izvaja ukrepe za zagotovitev sožitja zavarovanih vrst velikih zveri s 

človekom, v skladu s sprejetimi strategijami in akcijskimi načrti s področja 
varstva zavarovanih vrst ter naloge iz 48. in 49. člena tega zakona, ki se 
nanašajo zavarovane vrste velikih zveri ; 

10.hrani in obdeluje podatke o površinah kmetijskih zemljišč in gozdov v 
loviščih oziroma loviščih s posebnim namenom, ki mu jih po uradni 
dolžnosti pošilja organ, pristojen za vodenje zemljiškega katastra; 

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

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

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

14.izdaja in sodeluje pri izdaji strokovne literature s področja divjadi in 
lovstva; 

15. opravlja druge naloge s tega področja v soglasju z ustanoviteljem; 

21. člen 
(naloge lovskih organizacij) 

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo naslednje 
naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo: 
1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter 

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

divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled; 
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi; 
5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po 

določeni metodologiji monitoringa; 
6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na 

divjadi; 
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi; 
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč; 
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9. zagotavljanje stalnega nadzora nad dogajanji v okolju divjadi ter 
obveščanja pristojnih organov o nedovoljenem ravnanju; 

10. skrb za usposabljanje lovcev/lovk; 
11. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo; 
12. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba; 
13. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in 

lovstvom; 
14. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno; 
15. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in 

sesalcev, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave; 
16. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev, v skladu s 

predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa 
ta zakon. 

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

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

divjadi in lovstva; 
3. ponovno naseljevanje iztrebljenih ter dodajanje redkih in ogroženih 

avtohtonih vrst divjadi ter vzpostavljanje primernega življenjskega okolja 
zanje; 

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

5. sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih 
območij; 

6. druge naloge s področja varstva narave, ki jih določi vlada v skladu z 
zakonom. 

(3) Zveza opravlja naslednje naloge v javnem interesu; 
1. organiziranje izpitov za lovce/lovke in lovske čuvaje/lovske čuvajke na 

podlagi skupno pripravljenih programov z Zavodom in pedagoškimi 
ustanovami; 

2. usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev/lovk ter komuniciranje 
z lastniki zemljišč in javnostjo; 

3. izdajanje strokovne literature s področja divjadi in lovstva; 
4. skrb za razvoj lovske kinologije; 
5. sodelovanje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in 

lovstvom; 
6. izdaja lovskih izkaznic; 
7. opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi 

in lovstva, ki jih določi zakon. 

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

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

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

prvega odstavka 21. člena; 
- Zveza naloge iz 12. in 6. alinee tretjega odstavka 21. člena. 

23. člen 
(financiranje) 

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

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

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

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

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

posebnim namenom iz prispevkov upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 
namenom v lovsko upravljavskem območju. 

(2) Minister/ministrica na predlog Zavoda predpiše merila za finančno ovrednotenje 
nalog iz 21. člena. 

V. DEL 

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 

24. člen 
(trajnostno gospodarjenje z divjadjo) 

(1) Z divjadjo v lovišču s posebnim namenom trajnostno gospodari javni zavod. 
Vlada določi upravljavca lovišča s posebnim namenom z aktom o ustanovitvi 
lovišča ali s posebnim aktom. 

(2) Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na 
podlagi javnega razpisa. 
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25. člen 
(koncesija in njeno trajanje) 

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

(2) Koncesionar je lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo. 

(3) Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 20 let. 

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

26. člen 
(prednost pri izbiri koncesionarja) 

Pri podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena tega zakona se upošteva 
naslednji prednostni vrstni red: 

1. lovska organizacija, ki je do uveljavitve tega zakona v skladu s predpisi in 
načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem, 
2. lovska organizacija, kateri večji del članov so lastniki zemljišč in gozdov na 
območju lovišča oziroma večji del članov ima stalno bivališče na območju 
lovišča, 
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega upravljavca, 
4. lovska organizacija, kateri večji del članov ima stalno prebivališče na 
območju lovišča. 

27. člen 
(koncesijska pogodba) 

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

(2) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti: 
- predmet koncesije 
- natančno opredelitev lovišča, za katerega je bila koncesija podeljena, 
- pričetek in čas trajanja koncesije, 
- obseg in dinamiko ukrepov v populacijah divjadi in v njihovem življenjskem 

okolju, 
- obseg nalog in ukrepov, ki se opravljajo v javnem interesu, 
- višino, način in dinamiko plačila za podeljeno koncesijo, 
- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije, 
- dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se 

nanašajo na predmet koncesije, 
- pravice in druge dolžnosti koncesionarja, 
- način nadzora izvajanja koncesijske pogodbe, 
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 
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neizvajanjem koncesije, 
- pogodbene sankcije za neizvajanje koncesije, 
- razmerja ob nastopu višje sile, 
- način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe, 
- razloge za prenehanje pogodbe, 
- obveznosti koncedenta, 
- druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja, 
- pravno varstvo. 

28. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

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

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

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

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

29. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Zavezanec za plačilo koncesijske dajatve je koncesionar. 

(2) Koncesijska dajatev se za posamezno lovišče izračunava letno. 

(3) Osnova za izračun koncesijske dajatve je letni načrt odvzema posameznih 
vrst divjadi za lovišče, pri čemer se upošteva realiziran odstrel, izplačana škoda 
po divjadi, opravljena biotehnična in biomeliorativna dela. 

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

(5) Koncesijska dajatev za posamezno lovišče ne sme biti manjša od 10 
odstotkov in ne višja od 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine. 

(6) Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

(7) Iz zbrane koncesijske dajatve se oblikuje posebni sklad, ki je namenjen za 
plačilo obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po divjadi. 
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Način delitve sredstev iz sklada pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije. 

VI. DEL 

OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE DIVJADI 

30. člen 
(soglasje za posege v okolje divjadi) 

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

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

življenje divjadi. 

(3) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremeni življenjske razmere divjadi 
izda soglasje Zavod po predhodni pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oz. 
lovišča s posebnim namenom. 

(4) Minister/ministrica, v soglasju z ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno 
za varstvo narave, s predpisom podrobneje določi merila za posege v prostor, 
ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere divjadi. 

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

31. člen 
(gozd in gozdni prostor) 

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

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

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

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

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

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

32. člen 
(kmetijska zemljišča) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. člen 
(načrtovanje in gradnja prometnic) 

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

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

35. člen 
(varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem) 

(1) Prepovedano je divjad vznemirjati v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, 
polegališčih, brlogih, zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo 
zalezovati v neugodnih vremenskih razmerah (poplave, hud mraz, zmrzal, visok 
sneg). Izjeme lahko dovoli minister zaradi znanstveno-raziskovalnih, 
izobraževalnih in podobnih potreb. 

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

(3) Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Lastnik je 
odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi. 
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36. člen 
(posebni ukrepi za varstvo divjadi) 

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

vzdrževanja njihove genske raznolikosti; 

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

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

(4) S posebnim ukrepom iz prvega odstavka se določijo omejitve in usmeritve 
pri lovu divjadi, rabi zemljišč in prostem gibanju ljudi v teh območjih ter čas 
trajanja posebnega ukrepa, ki ne sme biti daljši od dveh let 

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

37. člen 
(ekocelice) 

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

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

DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 
DIVJADJO 

38. člen 
(določitev divjadi) 

Vlada s predpisom določi vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo in so 
divjad ter njihove lovne dobe. 

39. člen 
(Člen je črtan.) 

40. člen 
(dela v življenjskem okolju divjadi) 

Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo zagotoviti: 
- vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za 

divjad; 
- urejanje vodnih virov in kaluž; 
- krmljenje divjadi; 
- dodajanje in naseljevanje divjadi; 
- postavitev lovskih objektov; 
• druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij 

divjadi. 

41. člen 
(naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo) 

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje 
domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi se izvaja na osnovi načrtov lovsko 
upravljalskih območij v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja 
narave. 

42. člen 
(krmljenje divjadi) 

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

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

44. člen 
(Člen je črtan.) 

45. člen 
(poseg v populacije divjadi izven lovne dobe) 

(1) Poseg v populacije divjadi izven lovne dobe se izvede v naslednjih primerih: 
da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in 

vodi ter drugih vrstah premoženja; 

zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov 
prevladovanja javnih koristi, ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave in 
zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje; 

zaradi raziskovanj in izobraževanj, zaradi doseljevanja in ponovnega 
naseljevanja teh vrst; 

(2) Minister pristojen za lov dovoli poseg v populacije iz prejšnjega odstavka in d 
oloči pogoje in način poseganja. 

46. člen 
(opravljanje lova) 

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

(2) Minister predpiše vrste, moč lovskega orožja, minimalno moč izstrelkov, s 
katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrstq divjadi in način zasledovanja ranjene 
ali zastreljene živali s psom krvoslednikom. 

(3) S predpisom iz 38. člena tega zakona se določijo tudi vrste divjadi, ki se lahko 
lovijo s pastmi, ki omogočajo selektiven lov in niso pasti stopalke. 

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

(5) Odlov divjadi je dovoljen v znanstveno-raziskovalne in druge namene v 
širšem javnem interesu, na podlagi dovoljenja in pod pogoji, ki jih določi 
minister/ministrica. 

(6) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za odlov divjadi, ki je zašla v 
ograjene ne lovne površine. 
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47. člen 
(prepovedi pri opravljanju lova) 

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

objektov; 
4. graditi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m 

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

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

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

ranjene, bolne ali onemogle divjadi in za obrambo pri iskanju obstreijene 
nevarne divjadi ; 

11. uporabljati pri lovu, razen pri odlovu žive divjadi, orožje na zračni ali plinski 
pritisk in avtomatsko orožje; 

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

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

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

in drugih prevoznih sredstev; 
17. loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča, zveri ter polha; 
18. loviti divjad v primerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela; 
19. loviti divjad ob poplavah; 
20. odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od 

krmišča, razen na privabljalnih krmiščih, namenjenih lovu divjadi; 
21. uporabljati na tekmovanjih ali v&jah v streljanju za tarčo žive živali; 
22. uporabljati pri učenju lovskega psa živo žival tako, da je med njima mogoč 

neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta; 
23.streljati v gnezda v vseh letnih časih; 
24. uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova; 
25. loviti divjad v drugih primerih, če tako določa zakon. 

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

(3) Minister/ministrica lahko z odločbo, izdano v soglasju z 
ministrom/ministrico, pristojnim/pristojno za varstvo narave, na določenem 
kraju in za določen čas izjemoma odpravi posamezne prepovedi iz prvega 
odstavka tega člena, če je to potrebno za znanstvenoraziskovalne namene 
oziroma v drugih posebej utemeljenih primerih. 
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VI 1.1. Kontrola in evidenca odstrela in izgub divjadi 

48. člen 
(ukrepi ob odstrelu divjadi, najdbi poginule divjadi in poseganju v populacije ali 

najdbah zavarovanih vrst velikih zveri) 

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

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

(3) Pooblaščeni predstavnik upravljavca si mora poginulo divjad in zavarovane 
velike zveri po obvestilu o najdbi čimprej ogledati, poskušati ugotoviti vzrok 
smrti in ukrepati v skladu s četrtim odstavkom 49. člena. 

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

49. člen 
(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. DEL 

DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH 

51. člen 
(najdba žive divjadi) 

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

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

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

52. člen 
(divjad v ujetništvu) 

(1) Divjadi ni dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez dovoljenja. 

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

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je v skladu z nač rti za upravljanje z 
divjadjo dovoljeno zadrževanje pernate male divjadi v ujet ništvu z namenom 
vzreje za doseljevanje v naravo. Vrste pernate male divjadi, bivalne razmere in 
način oskrbe pri njihovi vzreji predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za ohranjanje narave. 

53. člen 
(divjad v oborah) 

(1) Glede na velikost in namen se obore za divjad delijo na: 
obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 h;a; 
obore s posebnim namenom, s površino manjšo od 30 ha, ki so namenjene 

preučevanju, karanteni in vzreji divjadi za izpuščanje v prosto naravo in podobno; 
lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je 

poudarjena lovna funkcija, ter merijo najmanj 200 ha. 

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

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

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

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

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

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

IX. DEL 

PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE OD IN NA DIVJADI 

54. člen 
(splošne določbe) 

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

55. člen 
(opredelitev škode) 

(1) Škoda na zdravju ljudi je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju 
človeka in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu zaradi 
delovanja divjadi. 

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

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

(4) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali, šteje zmanjšanje ali 
izguba vrednosti poškodovane ali pokončane domače živali. 

(5) Škoda povzročena z izvajanjem lova je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju 
lova povzročili love i, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 

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

(7) Vlada predpiše natančnejše kriterije za opredelitev vrst škod iz predhodnih 
odstavkov tega čleina ter metode in merila za ugotavljanje njihove višine. 
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56. člen 
(preprečevanje škode) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren 
način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje 
pred nastankom škode. 

(2)i Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na katerem je lovišče, so dolžni 
uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča in 
izvajati druge predpisane ukrepe za preprečevanje škode po divjadi. 

(3) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, lahko oškodovanec od upravljavca lovišča zahteva izvedbo 
ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Minister predpiše vrste 
ukrepov in način zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov. 

(4) Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljavcu 
lovišča ali lovišča s posebnim namenom, zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira 
ali odstrani sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oziroma 
preprečuje izvajanje lova, namerno poškoduje ali odstrani lovske objekte oziroma 
ne ravna v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena, nima pravice do povrnitve 
škode, ki jo povzroči divjad na teh površinah. 

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

57. člen 
(odgovornost za škodo od divjadi) 

(1) Za škodo, ki jo povzroči divjad iz 38. člena tega zakona v lovišču ali v lovišču s 
posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne 
glede na krivdo (objektivna odgovornost). 

(2) Za škodo, ki jo povzroči jelenjad ali divji prašiči v obmejnih loviščih ali 
loviščih s posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja 
upravljavec. Za škodo, ki presega 50 odstotkov letnega prihodka od prodane 
divjačine v primeru, da je upravljavec izpolnil lovsko gojitveni načrt, odgovarja 
Republika Slovenija. Potrebna sredstva za plačilo teh škod zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za divjad. 

(3) Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah iz 10. člena tega zakona od 
divjadi ali zaradi lova, je odgovoren upravljavec, če je nastala po njegovi krivdi 
(krivdna odgovornost). 

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

(5) Za škodo na divjadi in na vozilu, ki jo povzroči trk divjadi in premikajočega se 
vozila odgovarja: 

voznik vozila, v kolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu s predpisi, 
upravljavec lovišča, v kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj 

upravljavca, 
upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, v kolikor sta 

oba storila vse potrebno, da do škode ne bi prišlo. 

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

58. člen 
(višina odškodnine) 

(1) Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo na kmetijskih in 
gozdnih kulturah, povzročeno od divjadi: 
- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te kulture ni mogoče 
nadomestiti z drugo, v vrednosti za območje in kulturo doseženega pridelka, 
obračunanega po tržni odkupni ceni iz preteklega leta, ki ga objavi Statistični 
urad Republike Slovenije z revalorizacijo v višini letne inflacije; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. člen 
(uveljavljanje ostalih škod od upravljavca) 

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

61. člen 
(uveljavljanje škode od Republike Slovenije) 

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

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

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

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

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

LOVSKO UDEJSTVOVANJE 

63. člen 
(pravica udejstvovanja v lovu) 

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

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

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

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

64. člen 
(lovski izpit) 

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

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

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

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

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

(6) Osebam, ki so uspešno opravile izpit na srednji gozdarsk i šoli ali na visoki 
strokovni šoli oziroma univerzi uspešno opravile izpit s področja biologija in 
ekologija prosto živečih živali, patologija divjadi ali lovstvo, ni potrebno 
opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, morajo pa oprav iti praktični del 
izpita v lovišču oz. lovišču s posebnim namenom v trajanju najmanj šest 
mesecev. Na podlagi potrdila o opravljenem izpitu iz navedenih področij ter 
potrdila upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita se osebi izda 
spričevalo o opravljenem lovskem izpitu, na obrazcu, ki ga iz da 
minister/ministrica. 

(7) Minister predpiše podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita. 

65. člen 
(lovska izkaznica) 

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

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

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

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

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

(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi, ki: 
ni dopolnila 18 let starosti; 

je duševno zbolela in je pod skrbništvom; 
ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim 

dokumentom dokazala, da je s šolanjem in dodatnim praktičnimi usposabljanjem 
pridobila znanje, ki po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu izpitu; 

je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v zvezi z lovskim 
udejstvovanjem, 

je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov; 
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je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, 
zaščite živali in zlorabe orožje; 

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

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

XI. DEL 

ORGANIZIRANOST LOVSTVA 

67. člen 
(vrste lovskih organizacij) 

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

68. člen 
(lovska družina) 

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

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

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

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

nižinskesm lovišču 50 ha; 
sredogctrskem lovišču 100 ha; 
visokog orskem lovišču 150 ha. 

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

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

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

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

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse 
obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju 
upravljavcev oz. Zvezi. 

(10) Lovska družina pokriva stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo in 
svojega poslovanja s članarinami, prispevki članov/članic, prodajo divjačine, s 
prihodki od izvajanja javnih pooblastil, prispevki sponzorjev in z drugimi viri. 

69. člen 
(Lovska zveza Slovenije) 

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

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

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

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

70. člen 
(območno združenje upravljavcev) 

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

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

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

(4) Temeljne pristojnosti izvršilnega organa območnega združenja 
upravljavcev so: 

urejati stvari strokovne in upravljavske narave članic združenja v 
povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu in za njihov račun; 

usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov 
in Zavoda ter do Zveze; 

organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti 
izvedenega načrta odstrela divjadi v sodelovanju z Zavodom; 

pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih; 
ostale naloge, ki jih sprejme upravni organ iz drugega odstavka tega 

člena. 

(5) Območno združenje upravljavcev pokriva stroške delovanja s prispevki 
članov, prispevki sponzorjev in z drugimi viri. 

71. člen 
(lovišče s posebnim namenom) 

(1) Lovišča s posebnim namenom v Republiki Sloveniji so: Triglav Bled, Kozorog 
Kamnik, Pohotje, Fazan Beltinci, Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik 
Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrti. 

(2) Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona na 
podlagi 7. člena tega zakona določi meje lovišč s posebnim namenom iz 
predhodnega odstavka in pogoje delovanja teh lovišč. 

72. člen 
(javni zavodi) 

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

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

LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA 

73. člen 
(organizacija in naloge službe) 

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

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

terenski nadzor nad spoštovanjem določil iz četrtega, petega in šestega 
odstavka 32. člena, drugega in četrtega odstavka 33. člena, prvega in četrtega 
odstavka 35. člena, prvega odstavka 42. člena, iz 44. člena, prvega odstavka 45. 
člena, prvega in drugega odstavka 47. člena, prvega odstavka 48. člena, prvega 
odstavka 49. člena, prvega odstavka 51. člena, prvega odstavka 52. člena, drugega 
in tretjega odstavka 63. člena ter drugega odstavka 65. člena tega zakona; 

tekoče obveščanje koncesionarja, lovske inšpekcije in Zavoda o opažanjih v 
zvezi z divjadjo in dogajanjem v okolju divjadi; 

pomoč pri opravljanju sistematičnih opazovanj in pri zbiranju različnih 
podatkov o divjadi, njenem okolju in njunih medsebojnih odnosih; 

pomoč pri opravljanju biotehničnih del v življenjskem okolju divjadi, krmljenju 
divjadi, strokovno pravilnem opravljanju lova in drugih ukrepov v skladu s 
koncesijsko pogodbo; 

pomoč pri delih za preprečevanje in zniževanje škod od divjadi; 
opravljanje odstrela v skladu z odločbo iz drugega odstavka 45.člena; 
sodelovanje z lovsko inšpekcijo in Zavodom. 

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

74. člen 
(lovsko-čuvajski izpit) * 

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

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

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

(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje za pristop kandidata k izpitu za 
lovskega čuvaja in vsebine posameznih delov izpita. 
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75. člen 
(pogoji za opravljanje službe) 

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

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

(3) Lovski čuvaj/lovska čuvajka je v času opravljanja službe lovišču ali lovišču 
s posebnim namenom uradna oseba. 

(4) Lovskega čuvaja/lovsko čuvajko pristojni upravni organ z odločbo razreši 
opravljanja lovsko-čuvajske službe, če je prekršil/prekršila določila tega 
zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov. Predlog za razrešitev lahko pri 
pristojnem upravnem organu vloži lovska inšpekcija. 

76. člen 
(pooblastila lovskega čuvaja/lovske čuvajke) 

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

osebe, ki so kršile ali nameravajo kršiti določila tega zakona ustaviti, preveriti 
njihovo istovetnost ter o kršitvah obvesti upravljavca, lovskega inšpektorja, po 
potrebi pa tudi pristojni organ za notranje zadeve; 

osebam, ki se nahajajo z orožjem oziroma lovskimi pripravami v lovišču s 
posebnim namenom ah lovišču in nimajo pravice udejstvovanja v lovu, začasno 
odvzame orožje ali lovske priprave ter osebe privede in odvzete predmete izroči 
pristojnemu organu za notranje zadeve; 

v primerih, ko obstajajo razlogi za sum, da so dokazi o kršitvah določil tega 
zakona skriti v vozilih ali prtljagi, zahteva njihovo izročitev in obvesti pristojni organ 
za notranje zadeve; 

po nalogu Zavoda oziroma lovskega inšpektorja/lovske inšpektorice opravi 
odstrel divjadi, če ga ni opravil koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo; 

pri opravljanju lovsko-čuvajske službe nosi lovsko orožje v skladu s predpisi o 
orožju. Lovski čuvaj/lovska čuvajka sme lovsko orožje uporabiti v samoobrambi v 
skladu s predpisi. 

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

XIII. DEL 

LOVSKA INŠPEKCIJA 

77. člen 

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

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

(3) Za lovskega inšpektorja/inšpektorico je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 
pogojev za delo v državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: ima visoko 
izobrazbo biotehniške ali biološke smeri, lovski izpit in najmanj pet let delovanja na 
področju lovstva. 

(4) Lovski inšpektor/lovska inšpektorica ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih 
predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti: 

nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb; 
predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v lovišču in lovišču s 

posebnim namenom; 
pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne knjige in druge listine, ki 

se nanašajo na divjad in lovstvo; 
pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter kakovost opravljenih 

biotehničnih del 
začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz 45. člena tega 

zakona; 
ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi; 
odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno dovoljenje; 
odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in 

na divjadi; 
zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi 

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

pregledovati evidenčne knjige preparatorjev in strojarjev ter njihove prostore 
za shranjevanje divjadi ali njenih delov; 

pregledovati, če imajo odkupovalci oziroma prodajalci divjačine predpisane 
dokumente; 

nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev/lovskih čuvajk; 
zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionarja, kadar je to potrebno; 
obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati njihovo 
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intervencijo, če sam nima te pravice. 

XIV. DEL 

KAZENSKE DOLOČBE 

78. člen 

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

1. ne pridobi soglasja Zavoda in krajevno pristojnega upravljavca lovišča 
oz. lovišča s posebnim namenom za posege, ki lahko bistveno spremenijo 
življenjske razmere divjadi (tretji odstavek 30. člena); 
2. opravlja v gozdu dela, ki bi ovirala ali preprečevala nemoten potek 
reprodukcije prosto živečih živali (drugi odstavek 31. člena); 
3. gradi ceste ali vlake preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, 
zimovališč ali pasišč divjadi (tretji odstavek 31. člena); 
4. pri sečnji in spravilu z vejami zametuje in z vlačenjem lesa poškoduje 
kaluže, vodne kale in izvire ter s travo porasle površine v gozdu, oziroma po 
opravljenem delu ne vzpostavi prvotnega stanja (četrti odstavek 31. člena); 
5. uporablja kemična ali druga divjadi nevarna sredstva v nasprotju s 
priloženimi navodili (drugi odstavek 32. člena); 
6. ne uporablja preventivnih sredstev in načinov dela za preprečevanje In 
omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih (četrti odstavek 32. člena); 
7. seka, požiga ali drugače uničuje žive meje, grmišča in s suho zarastjo 
porasle površine po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in 
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena); 
8. pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare struge ter 
rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja 
nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. 
člena); 
9. z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč uničuje močvirja 
oziroma vlažne biotope (drugi odstavek 33. člena); 
10. pri osuševanjih zemljišč ne ohranja najmanj petine površine v prvotnem 
stanju (tretji odstavek 33. člena); 
11. v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, seka zarast po 
bregovih voda, čisti odvodne kanale ali prazni vodna zajetja (četrti odstavek 
33. člena); 
12. ne uredi izhodov za divjad pri odprtih, s strmimi stenami obdanih vodnih 
zajetjih ali vodnih koritih (peti odstavek 33. člena); 
13. pri gradnji z ograjo zavarovanih prometnic ne zagotovi prehodov za 
divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi 
divjadi (prvi odstavek 34. člena); 
14. potrdi ali izda gradbeno dovoljenje za gradnjo prometnic, dokler niso 
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zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi (drugi odstavek 34. člena); 
15. vznemirja divjad v mirnih conah, gnezdiščih, polegališčih, brlogih, 
zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezuje v neugodnih 
vremenskih razmerah (prvi odstavek 35. člena),* 
16. leti z napravami za letenje zunaj posebej za ta namen odrejenih območij 
(tretji odstavek 35. člena); 
17. nima pred prepariranjem divjadi pri sebi izvornega spričevala za vso 
divjad oziroma njene dele ali ne vodi predpisane knjige (četrti odstavek 50. 
člena); 
18. brez dovoljenja zadržuje divjad v ujetništvu (prvi odstavek 52. člena); 
19. kljub pisnemu opozorilu ne postavi ustreznega prometnega znaka na 
krajih stalnih prehodov divjadi (četrti odstavek 56. člena); 
20. če osebi, ki ni upravičena do izdaje ali podaljšanja lovske izkaznice, izda 
ali podaljša lovsko izkaznico (prvi odstavek 66. člena) 

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

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

79. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje upravljavec, če: 
1. ne zagotavlja vseh del in nalog javne službe s področja varstva divjadi iz 1 
2., 3., 5., 6., 7., 9. in 12. alinee prvega odstavka 21. člena oziroma vseh del in nalog 
iz 1. in 2. alinee drugega odstavka 21. člena; 
2. ne osnuje ekocelic v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja (drugi 
odstavek 37. člena); 
3. ne zagotavlja ukrepov skladno z načrti lovsko upravljavskih območij (40. 
člen); 
4. brez posebnega dovoljenja ponovno naseljuje domorodne vrste divjadi (prvi 
odstavek 41. člena); 
5. naseljuje ali dodaja tujerodne vrste divjadi, razen fazana, v prosto naravno 
okolje (drugi odstavek 41. člena); 
6. dodaja domorodne vrste divjadi in fazana v nasprotju z načrti lovsko 
upravljavskih območij (tretji odstavek 41. člena); 
7. naseljuje ali dodaja nepregledano divjad brez dovoljenja pristojne 
veterinarske službe (četrti odstavek 41. člena); 
8. krmi divjad v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij ali krmi 
medveda na mrhovišču v nasprotju z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij in 
drugimi dokumenti, ki opredeljujejo upravljanje s to vrsto (42. člen); 
9. lovi divjad na skupinskih lovih v visokem snegu (18. alinea prvega odstavka 
47. člena); 
10. izkoži uplenjenega medveda, volka ali risa preden si ga ogleda pooblaščeni 
predstavnik zavoda ali če o uplenitvi pravočasno ne obvesti območnega združenja 
upravljavcev lovišč s posebnim namenom in lovišč (drugi odstavek 48. člena); 
11. si ne ogleda najdene poginule divjadi ali ne zbere predpisanih podatkov 
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oziroma v primeru, da spada najdena mrtva divjad med vrste iz 45. člena o tem ne 
obvesti Zavoda (tretji odstavek 48. člena); 
12. ne prevzema odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi (prvi 
odstavek 49. člena); 
13. ob prevzemu odstreljene ali najdene poginule divjadi ne ugotavlja oziroma 
izmeri predpisanih podatkov in jih ne vpiše v evidenčno knjigo odstrela in izgub ali 
ob roku ne dostavlja predpisanih evidenčnih podatkov in materialnih dokazov 
komisiji lovsko upravljavskega območja (drugi in tretji odstavek 49. člena); 
14. ne izroča izvornih spričeval prevzemnikom oziroma kupcem divjadi (drugi 
odstavek 50. člena); 
15. zadržuje divjad v oborah večjih od 30 ha ali brez dovoljenja pristojnega 
ministra (prvi in drugi odstavek 53. člena); 
16. si ne prizadeva preprečiti škode, ki jo povzroča divjad (prvi odstavek 56. 
člena); 
17. ne obvesti upravljavca ceste o krajih stalnih prehodov divjadi (četrti odstavek 
56. člena); 
18. do določenega roka ne objavi na krajevno običajen način pooblaščenca za 
škode (prvi odstavek 60. člena); 
19. si pooblaščenec za škode v osmih dneh ne ogleda nastale škode (drugi 
odstavek 60. člena); 
20. dovoli lov tujim lovskim gostom v nasprotju s postavljenimi pogoji in jim ne 
zagotavlja strokovnega spremstva (tretji odstavek 63. člena); 
21. ne zagotovi nadzora z organiziranjem lovsko čuvajske službe (prvi in drugi 
odstavek 73. člena). 

80. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
posameznik/posameznica, če; 
1. če brez nadzorstva izpušča psa ali mačko v prosto naravo (četrti odstavek 35. 
člena); 
2. pri lovu ogroža življenje ali zdravje ljudi (1. alinea prvega odstavka 46. člena); 
3. pri lovu divjad pretirano vznemirja ali jo izpostavlja nepotrebnemu trpljenju, če 
uporablja pri vajah v streljanju za tarčo žive živali ali če uporablja pri učenju lovskega 
psa živo žival tako, da je med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega 
poškodujeta (2. alinea prvega odstavka 46. člena, 21. in 22. alinea prvega odstavka 
47. člena); 
4. pri lovu lastniku namerno prizadene škodo ali če brez dovoljenja lastnika ali 
upravljavca lovi na ograjenih površinah, ki so izločene iz lovišča (3. alinea prvega 
odstavka 46. člena in 5. alinea prvega odstavka 47. člena); 
5. lovi divjad z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati za lov ali krši predpise o 
vrsti lovskega orožja in minimalni moči izstrelkov, s katerimi je dovoljeno odstreljevati 
posamezne vrste divjadi (drugi odstavek 46. člena in 9., 10., 11., 12. in 13. alinea 
prvega odstavka 47. člena); 
6. pri lovu ne uporablja lovskih psov, ne poišče zastreljene divjadi s psom ali ne 
uporablja psov pri lovu na malo poljsko divjad in vodno perjad (četrti in peti odstavek 
46. člena); 
7. v tujem lovišču s posebnim namenom ali lovišču brez dovoljenja upravljavca 
išče ranjeno divjad po krvni sledi (peti odstavek 46. člena); 
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8. na lovnih površinah lovi živo divjad, z izjemo fazanov in jerebic za 
prezimovanje, v lovke, s sredstvi za omamljanje ali na druge načine brez dovoljenja 
ministra, pristojnega za divjad in lovstvo ali če nastavlja divjadi, z izjemami iz tretjega 
odstavka 46. člena, kakršne koli pasti, zanke, mreže ali limanice (šesti odstavek 46. 
člena in 7. alinea prvega odstavka 47. člena); 
9. lovi divjad v nasprotju s pogoji iz 44. in 45. člena (1. alinea prvega odstavka 
47. člena); 
10. lovi na površinah, ki izločene iz lovne površine lovišča ali če lovi bližje od 50 
m od stanovanjskih, industrijskih in drugih objektov, železniških prog ali javnih cest z 
izjemo gozdnih in poljskih cest ali poti (2. in 3. alinea prvega odstavka 47. člena); 
11. gradi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m mej 
med posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom (4. alinea prvega odstavka 
47. člena); 
12. nastavlja divjadi strupene vabe (6. alinea prvega odstavka 47. člena); 
13. uporablja pri lovu na divjad kakršne koli umetne vire svetlobe (8. alinea 
prvega odstavka 47. člena); 
14. uporablja pri lovu za vabljenje divjadi elektronske avdio pripomočke za 
posnemanje glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev ali če uporablja za vabo 
žive vabnike (14. in 15. alinea prvega odstavka 47. člena); 
15. lovi divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov in 
drugih prevoznih sredstev (16. alinea prvega odstavka 47. člena); 
16. lovi divjad, razen divjega prašiča, lisice, zveri ter polha, ponoči (17. alinea 
prvega odstavka 47. člena); 
17. lovi divjad ob poplavah (19. alinea prvega odstavka 47. člena); 
18. odstreli parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od 
krmišča, razen na privabljalnih krmiščih (20. alinea prvega odstavka 47. člena); 
19. strelja v gnezda (23. alinea prvega odstavka 47. člena); 
20. krši prepovedi iz drugega odstavka 47. člena; 
21. na kraju odstrela ne opremi velikih zveri in parkljaste divjadi s posebno 
oznako (prvi odstavek 48. člena); 
22. poseduje divjad, namenjeno prometu, njen del oziroma trofejo, pa nima 
izvornega spričevala (prvi odstavek 50. člena); 
23. se brez dovoljenja ali tehtnega razloga dotika divjadi, jo prenaša ali si prilašča 
najdene osebke vseh vrst divjadi ali če pernati divjadi razdira gnezda ali pobira jajca 
(prvi odstavek 51. člena); 
24. ne javi upravljavcu najdbe onemogle ali poškodovane divjadi^ ogroženega 
mladiča ali gnezda, za vrste iz 45. člena pa obvesti tudi zavod (drugi odstavek 51. 
člena); 
25. lovi divjad in pri sebi nima veljavne lovske ali lovsko čuvajske izkaznice (drugi 
odstavek 65. člena); 
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XV. DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

81. člen 
(določitev pravice upravljanja z gojitvenimi lovišči in lastninjenje družbenega 

premoženja nekaterih upravljavcev gojitvenih lovišč) 

(1) Podjetjema GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o., se z uveljavitvijo 
tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Fazan 
Beltinci oziroma gojitvenim loviščem Kozorog Kamnik in se prenese na Zavod 
kot novega upravljavca. 

(2) Premoženje podjetij GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik p.o, z 
uveljavitvijo tega zakona postane last Republike Slovenije. Vlada to premoženje 
prenese v upravljanje Zavoda, ki prevzame tudi vse obveznosti podjetij GL Fazan 
Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik p.o. ter njune redno zaposlene. 

(3) GL Fazan Beltinci p.o. in Kozorog Kamnik, p.o, se v roku 2 mesecev od 
uveljavitve tega zakona izbrišeta iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez 
likvidacije. Registrsko sodišče mora v navedenem roku izdati sklep o izbrisu. 

(4) Pravico do upravljanja z gojitvenim loviščem Triglav Bled ima še naprej javni 
zavod Triglavski narodni park. 

(5) Pravico do upravljanja z gojitveni lovišči Medved, Jelen, Pohorje in 
Prodi-Razor ima še naprej Zavod. 

(6) Lovski zvezi Slovenije se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenima loviščema Žitna gora in Ljubljanski vrh in se prenese na 
Zavod kot novega upravljavca. 

(7) Podjetju Snežnik, d.d. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do 
upravljanja z gojitvenim loviščem Snežnik Kočevska Reka in se prenese na Zavod 
kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz 
družbe Snežnik d.d., ki so opravljali delo v enoti lovstvo. 

(8) Premoženje, ki je last Lovske zveze Slovenije oziroma družbe Snežnik, d.d. in 
se nahaja na območju gojitvenih lovišč iz predhodnih dveh odstavkov tega člena, 
Vlada odkupi z neposredno pogodbo po pošteni tržni vrednosti oziroma po 
dogovorjeni pogodbeni vrednosti. Odkupi se lahko samo tisto premoženje, ki je 
vezano na dejavnost lovstva ali ki omogoča razvoj turizma in ostalih dejavnosti, 
ki so v javnem interesu. 

(9) Podjetju Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o. se z uveljavitvijo tega 
zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem Kompas Peskovci 
in se prenese na Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno 
število zaposlenih iz podjetja Gojitveno lovišče Kompas Peskovci d.o.o.. 
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(10) Finančna sredstva za odkup premoženja dosedanjih upravljavcev gojitvenih 
lovišč pod pogoji iz tega člena se zagotovijo iz koncesnine od lovišč in prihodkov 
iz lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod, lahko pa tudi iz drugih 
virov, če tako določi Vlada. 

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

lovišč) 

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

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

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

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

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

(3) Koncesija za upravljanje z divjadjo v loviščih se podeli najkasneje v treh mesecih 
po določitvi lovišč. 

84. člen 
(program upravljanja z divjadjo in načrti lovsko upravljavskih območij) 

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

85. člen 
(podzakonski akti) 

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

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določila 
veljavnih predpisov. 
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86. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov) 

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

87. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMDAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAŠČITI 

ŽIVALI (ZZZiv-A) 

- druga obravnava - EPA 558 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Številka: 510-05/91-1/30 EPA 558-III 
Ljubljana, 14. 11. 2003 

Na podlagi 41. , 42. in 126. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo 
naslednje 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaščiti živali (ZZZiv-A) 

-druga obravnava- 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji 43. redni seji dne 6.11.2003 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaščiti živali, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek 
predložil poslanec Sašo Peče. 

Na seji odbora so poleg Zakonodajno pravne službe Državnega zbora sodelovali še 
predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko 
gozdarske zbornice. 
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Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s 126. in 131. členom 
poslovnika Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona o sprememabh in dopolnitvah in o vloženih 
amandmajih. 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je k predlogu zakona o 
sprememabh in dopolnitvah sprejel naslednja amandmaja: 

K 1. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V zakonu o zaščiti živali (Ur.list RS, št. 98/99) se 13. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Psi - vodiči slepih in psi - pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim skrbnikom 
vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza. 

Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih 
javnega prevoza."". 

Obrazložitev: 
Veljavni zakon o zaščiti živali v 13. členu dovoljuje psom - vodičem slepih in psom - 
pomočnikom invalidov, da jim na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza ni 
potrebno imeti nagobčnika. Predlagani amandma bolj natančno ureja pravico teh 
psov, da skupaj s svojimi skrbniki lahko vstopajo na vsa javna mesta in v sredstva 
javnega prevoza, saj je bila do sedaj ta pravica urejena s predpisi lokalnih skupnosti, 
ki so to vprašanje urejale različno. Psi in njihovi skrbniki so bili pri uresničevanju te 
pravice odvisni zgolj od posluha lokalne skupnosti. 

K 2. členu 
Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V prvem odstavku 46. člena se doda nova 6. točka, ki se glasi: 

"6. če na javno mesto oziroma v sredstva javnega prevoza ne pusti psa - vodiča 
slepih oziroma psa - pomočnika invalidov skupaj z njegovim skrbnikom."". 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k 1. členu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaščiti živali. 

* * * 
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Odbor je posamično glasoval tudi o spremenjenih členih predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah ter sprejel tudi 3. člen predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah. 

Na podlagi 133. člena poslovnika Državnega zbora je glede na sprejeta amandmaja 
pripravljen dopolnilen predlog zakona. 

Dopolnjen predlog zakona v katerega sta vključena tudi sprejeta amandmaja je 
sestavni del tega poročila. 

* * * 

Poročevalec odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Janez Kramberger. 

Svetovalec PREDSEDNIK 
Uroš Čopi, l.r. mag.Janez Kramberger l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-A) 

-druga obravnava- 

I. ZAŠČITA ŽIVALI 
1. Reja živali 

1. člen 

V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS ŠL98/99) se 13.člen spremeni tako, da 
se glasi: 

"Psi - vodiči slepih in psi - pomočniki invalidov imajo skupaj s svojim 
skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza. 

Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na javnih mestih in v 
sredstvih javnega prevoza." 

II.KAZENSKE DOLOČBE 

2. člen 

"V prvem odstavku 46. člena se doda nova 6. točka, ki se glasi: 

"6. če na javno mesto oziroma v sredstva javnega prevoza ne pusti psa - 
vodiča slepih oziroma psa - pomočnika invalidov skupaj z njegovim 
skrbnikom." 

III.PREHODNE DOLOČBE 

3. 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 NADZORU 

DRŽAVNE MEJE (ZNDM-1A) 

- skrajšani postopek - EPA 982 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 212-08/91-3/50 EPA 982-III 
Ljubljana, 13.11.2003 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
je Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil naslednje 

P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru 
državne meje (ZNDM-1A) 

- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 42. redni seji dne 12.11.2003 kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 74. redni seji dne 19.09.2003 sklenil, da 
se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi navedel razloge za 
spremembe in dopolnitve zakona o nadzoru državne meje. Ti so v neučinkovitosti, 
neracionalnosti, zapletenosti in zamudnosti upravnih postopkov, ki se izvajajo na 
podlagi zakona o nadzoru državne meje. Zato je namen te novele zakona spremeniti 
organe, pristojne za odločanje v upravnih postopkih in s tem v skladu z načelom 
ekonomičnosti pospešiti postopke. Tako bi na prvi stopnji namesto ministrstev 
odločali organi v sestavi, o pritožbi pa bi namesto Vlade Republike Slovenije 
odločalo pristojno ministrstvo. 

Predstavnik predlagatelja je opozoril še na pobudo za oceno ustavnosti 21. člena 
zakona o nadzoru državne meje s predlogom za začasno zadržanje in prednostno 
obravnavo, ki sta jo na Ustavno sodišče vložili Luka Koper, d.d. in Aerodrom 
Ljubljana. Vendar pa 21. člen ni predmet te novele. Vlada Republike Slovenije se bo 
do pobude opredelile v svojem pisnem mnenju, ki ga že pripravlja in s katerim se bo 
odbor lahko seznanil tudi ob obravnavi te pobude. 

Predstavnik predlagatelja je povedal, da se v celoti strinjajo s pripombami 
Zakonodajno-pravne službe, ki v svojem pisnem mnenju predlaga opisno navajanje 
organov v sestavi ministrstev. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so pripombe iz 
njihovega pisnega mnenja upoštevane v predlogih za amandmaje odbora, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, zato k predlogu zakona nima dodatnih 
pripomb. Opozorila je le še na naslov predloga zakona, iz katerega bi izhajalo, da 
gre za spremembe in dopolnitve zakona, vendar gre dejansko le za spremembe, 
zato bo Zakonodajno-pravna služba to nedoslednost odpravila v končni redakciji 
besedila predloga zakona. 

Člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. 

Odbor je kot svoja sprejel naslednja 

amandmaja: 

K 3. členu 

V 3. členu se besedilo "Carinsko upravo Republike Slovenije" nadomesti z 
besedilom "upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve", besedilo "Upravo 
Republike Slovenije za civilno letalstvo" pa se nadomesti z besedilom "upravnim 
organom, pristojnim za letalstvo". 
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Obrazložitev: 

Na podlagi Zakona o državni upravi (ZJU-1), Ur.l. RS, št.52/2002 je določanje 
organov v sestavi ministrstev pridržano uredbi vlade. Na tej podlagi izdana Uredba o 
organih v sestavi ministrstev (Ur.I.RS, št. 58/2003) je določila navedena organa v 
sestavi ministrstva, Carinsko upravo Republike Slovenije in Upravo Republike 
Slovenije za civilno letalstvo. Glede na opisano sistemsko ureditev bi bilo bolje 
navedena organa nadomestiti z opisnim navajanjem glede na njuno delovno 
področje, kot je predlagano. 

K 4. členu 

V prvem in drugem odstavku 4. člena se besedilo "Carinsko upravo Republike 
Slovenije" nadomesti z besedilom "upravnim organom, pristojnim za carinske 
zadeve". 

Obrazložitev: 

Obrazložitev je enaka kot pri amandmaju k 3. členu. 

V nadaljevanju je odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Vojko Čeligoj. 

Svetovalka Predsednik 
Katja Golob l.r. Makaimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE 

1. člen 

V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87-/02) se v tretjem 
odstavku 11. člena besede "minister, pristojen za notranje zadeve" nadomestijo z 
besedo "Policija", besede "na drugi stopnji" se črtajo. Besede 'Vlada Republike 
Slovenije" pa se nadomestijo z besedami "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve". 

2. člen 

V 12. členu se besede "ministrstvo, pristojno za notranje zadeve" nadomestijo z 
besedo "policija". 

3. člen 

V prvem odstavku 18. člena se v prvem stavku besede "Minister, pristojen 
za notranje zadeve" nadomestijo z besedo "Policija", besede "ministrom, 
pristojnim za finance" pa z besedami "upravnim organom, pristojnim za 
carinske zadeve". V drugem stavku se besede "minister, pristojen za 
notranje zadeve" nadomestijo z besedo "Policija". Besede "ministrom 
pristojnim za finance" se nadomestijo z besedami " upravnim organom, 
pristojnim za carinske zadeve za besedo "in" se besede "ministrom, 
pristojnim za promet" nadomestijo z besedami "upravnim organom, p 
ristojnim za letalstvo". V zadnjem stavku prvega odstavka se besede "na 
drugi stopnji" črtajo. Besede "Vlada Republike Slovenije" pa se nadomestijo 
z besedami "ministrstvo pristojno za notranje zadeve". 

4. člen 

V prvem odstavku 19. člena se besedilo "Minister, pristojen za notranje 
zadeve" nadomesti z besedo: "Policija", besede "ministrom, pristojnim za 
finance" pa z besedami: " upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve 
H 

V drugem odstavku se za besedama "na letališču" črta beseda "ali" in 
nadomesti z vejico. Za besedo "vzletišču" se dodajo besede "ali železniški 
progi". Besede "minister, pristojen za notranje zadeve" nadomestijo z 
besedo "policija", besede "ministrom, pristojnim za finance" pa z besedami: 
" upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve ". Besede "ministrom, 
pristojnim za promet" se nadomesti z besedami "Ministrstvom pristojnim za 
promet". 
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V petem odstavku se besede "na drugi stopnji" črtajo. Besede "Vlada 
Republike Slovenije" pa se nadomestijo z besedami: "ministrstvo pristojno 
za notranje zadeve". 

5. člen 

V drugem odstavku 36. člena se besede: "minister, pristojen za notranje zadeve" 
nadomesti z besedo "policija". 

V petem odstavku se besede "ministra, pristojnega za notranje zadeve" 
nadomesti z besedo "policije". 

V šestem odstavku se besede "na drugi stopnji" črtajo. Besede "Vlada Republike 
Slovenije" pa se nadomestijo z besedami "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve". 

6. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 KOLEKTIVNEM 

DODATNEM POKOJNINSKEM 

ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽDENCE 

(ZKDPZJU) 

- druga obravnava - EPA 1000 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 172-01/03-0009/0001 
Ljubljana: 1M 1.2003 

EPA 1000-11 

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

POROČILO 
k predlogu zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 

uslužbence (ZKDPZJU) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na svoji 43. redni 
seji dne 13.11.2003 obravnaval predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence, ki ga je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Člani odbora so poleg predloga zakonskega besedila in mnenja Zakonodajno - pravne 
službe prejeli še naslednja gradiva: 
- mnenje Državnega sveta Republike Slovenije - Komisije za družbene dejavnosti z dne 
4.11.2003, 
- dopis Sindikata novinarjev Slovenije z dne 7.10.2003, 
- dopis Policijskega in uslužbenskega sindikata Slovenije z dne 28.10.2003, 
- dopis Ministrstva za notranje zadeve z dne 11.11.2003. 

Zakonodajno - pravna služba je v skladu s prvim odstavkom 27.člena poslovnika 
državnega zbora proučila navedeni predlog zakona z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter zakonodajno - tehničnega vidika. V svojem mnenju je k predlogu 
zakona oblikovala konkretne pripombe k 1, 5., 6., 9., 10. in 12. členu. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zakona je podal minister za notranje zadeve g.Rado 
Bohinc. Poudaril je, da je predloženi zakon usklajen s socialnimi partnerji in da se je 
Vlada Republike Sloyenije, s podpisom aneksa k kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti obvezala, da bo v najkrajšem roku vložila predlog zakona, ki bo urejal 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Zakon naj bi stopil v veljavo najkasneje 
31.12 2004 , saj se bo plačevanje premij, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1.8.2003, 
pričelo 30.4.2003. 

Predlagatelj je na pripombe zakonodajno - pravne službe podal pisno obrazložitev. 

Dodatno obrazložitev k predlogu zakona in pripombam zakonodajno - pravne službe je 
podal g. Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju. 

V razpravi v kateri je sodelovala večina članov odbora, je bilo posebej izpostavljeno 
vprašanje kroga upravičenecev, ki jih predloženi zakon zajema, po mnenju članov 
odbora iz zakona ni razvidna ocene finančnih sredstev, nadalje ni razvidno ali so bile 
lokalnim skupnostm v proračunu za leto 2004 zagotovljena finančna sredstva za 
izvajanje zakona. Člane odbora je tudi zanimalo, kako bo zakon veljal za nekoga, ki ima 
že štirideset let delovne dobe. Razprava je potekala tudi v smeri ali eden ali več zaprtih 
vzajemnih pokojninskih skladov, saj bi z ustanovitvijo večih skladov v različnih 
slovenskih središčih zadostili politiki skladnega regionalnega razvoja. Vlada pa bi tako 
lahko zagotavljala različne naložbene politike. 

Na postavljena vprašanja in odprte dileme sta odgovore podala predstavnika 
predlagatelja. 
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Odbor je nato prešel na razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona in 
o amandmajih, ki so jih v predpisanem roku vložili: 

- poslanska skupina SDS k 5.členu, 
- poslanec mag. Janez Drobnič k 8. členu in za novi 13.a člen. 

Odbor NI PODPRL amandmaja poslanske skupine SDS k 5.členu in amandmajev 
poslanca mag.Drobniča k 8.členu in za novi 13.a člen. 

* * * 

Odbor je oblikoval in sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 5.členu: 

V prvem odstavku se pred besedilom "Vlada Republike Slovenije" doda besedilo "V 
imenu Vlade Republike Slovenije kot delodajalke." 

V drugem odstavku se beseda "delodajalec" zamenja z besedo "delodajalka". 

V tretjem odstavku se za besedama "pokojninskega sklada" doda besedilo "iz prvega 
odstavka tega člena", besedi "tem zakonu" pa se nadomestita z besedama "prejšnjem 
odstavku,". 

Obrazložitev: 
Amandma je nastal na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe . 

K 12.£lenu: 

Besedilo 12.člena se spremeni tako, da se glasi: 

"12. člen 

Pravna oseba javnega prava iz 1. člena tega zakona se kaznuje za prekršek z globo 
500.000 do 1.000.000 tolarjev, če ne obračuna oziroma nepravilno obračuna oziroma 
ne vplača premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z 
8.členom tega zakona. 

Odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev." 

Obrazložitev: 
Amandma je nastal na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe . 
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Na podlagi prvega odstavka 133.člena poslovnika je glede na sprejete amandmaje na 
seji odbora, pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil g. Leo Kremžar. 

Podsekretarka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar 

Predsednik: 
Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE 

1. člen 
(Obseg veljavnosti) 

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

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

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

njihovo plačo pa zagotavlja Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. 

2. člen 
(Zagotovitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

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

3. člen 
(Delodajalec) 

Pravice in obveznosti delodajalca, ki jih določata ZPIZ-1 in ta zakon izvršujejo: 
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Republika Slovenija - kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov, 
Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti za osebe javnega prava, ki jim 
zagotavljajo sredstva za plače iz javnih virov - z zagotavljanjem sredstev za 
premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače, 
osebe javnega prava, za katere velja ta zakon - z zagotavljanjem sredstev za 
premije tistim javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena v skladu 
s prejšnjo alineo, 
osebe javnega prava, za katere velja ta zakon, vendar zanje sredstva za plače 
niso zagotovljena v skladu z drugo alineo tega člena - z zagotavljanjem sredstev 
za premije vsem javnim uslužbencem. 

4. člen 
(Upravljanje s premoženjem) 

Ne glede na določbe 317. člena ZPIZ-1 lahko upravljavec zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada, ustanovljenega po tem zakonu, posle upravljanja s 
premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada iz druge alinee 316. člena ZPiZ-1 s 
pogodbo prenese tudi na: 
- zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 

skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
- banko, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov, 

po zakonu, ki ureja bančništvo; 
- pokojninsko družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 

pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

5. člen 
(Oblikovanje zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov) 

V imenu Vlade Republike Slovenije kot delodajalke Vlada Republike Slovenije v 
skladu s tem zakonom ustanovi en zaprt vzajemni pokojninski sklad. 

Po preteku treh let od začetka delovanja zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada, ustanovljenega v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko 
Republika Slovenija kot delodajalka ustanovi enega ali več dodatnih zaprtih 
vzajemnih pokojninskih skladov z drugačno naložbeno politiko od naložbene 
politike zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

Člani zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, iz prvega odstavka tega 
člena lahko med zaprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi, ustanovljenimi po 
prejšnjem odstavku, prehajajo v skladu z ZPIZ-1. 
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6. člen 
(Sprejem pravil vzajemnega pokojninskega sklada) 

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

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

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

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

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

8. člen 
(Obračun in vplačilo premij) 

Javnim uslužbencem se mesečno obračunavajo in vplačujejo skupne premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: premije) glede na leta 
dopolnjene delovne dobe, v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7 
3/03). 

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

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

9. člen 
(Izplačilo premij pred dnem vplačila na osebni račun) 

Ne glede na določbe 8. člena tega zakona se javnemu uslužbencu, ki mu preneha 
delovno razmerje v osebi javnega prava iz 1. člena tega zakona pred dnevom 
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vplačila premij na osebni račun, na njegovo zahtevo izplačajo pripadajoče premije s 
pripadajočim minimalnim donosom v skladu z ZPIZ-1, v enkratnem znesku. 

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

10. člen 
(Davčne olajšave) 

Znesek premije, ki jo v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega zakona za račun 
javnega uslužbenca plačuje delodajalec, se ne glede na določbe ZPIZ-1, zakona o 
dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost, javnemu uslužbencu ne 
všteva v osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost 
zavarovanca v letu, v katerem je bila premija plačana. 

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

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

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

11. člen 
(Posebna ureditev za izplačilo odkupne vrednosti) 

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

Ne glede na določbe 359. člena ZPIZ-1, se javnemu uslužbencu iz prejšnjega 
odstavka pri odmeri dohodnine izplačilo odkupne vrednosti iz prejšnjega odstavka 
šteje kot dohodek, ki izvira iz več let in se obdavči po povprečni stopnji dohodnine 
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enoletnih dohodkov. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih 
dohodkov se prejeto izplačilo odkupne vrednosti, razdeli na toliko enakih delov, za 
kolikor let je bila premija vplačevana. 

12. člen 
(Kazenske določbe) 

Pravna oseba javnega prava iz prvega člena tega zakona se kaznuje za 
prekršek z globo 500.000 do 1.000.000 tolarjev, če ne obračuna oziroma 
nepravilno obračuna oziroma ne vplača premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v skladu z 8. členom tega zakona. 

Odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev. 

13. člen 

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

14. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SODNIH 

TAKSAH (ZST-J) 

- skrajšani postopek - EPA 1009 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 436-03/89-01/31 EPA 1009 - III 
Ljubljana, 13.11.2003 

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

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
(ZST-J) 

- skrajšani postopek • 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 42. redni seji 
dne 12. 11. 2003, obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodnih taksah (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v skrajšani postopek predložila 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

1. Kolegij predsednika državnega zbora je na 77. redni seji dne 17. 10. 2003 sklenil, 
da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
obravnava po skrajšanem postopku. 
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2. Predlagatelj je k členom predloga zakona podal dopolnilno obrazložitev, v 
kateri je izpostavil zlasti naslednje razloge za sprejem zakona: 

uskladitev zakona z odločbo ustavnega sodišča opr. št. U-l-268/99-9 in sicer 
tako, da se določi nova višina takse za ugovor zoper sklep o zavarovanju, 

uskladitev zakona z odločbo ustavnega sodišča opr. št. U-l-32/02-19 in sicer 
tako, da se plačilo sodne takse določi kot procesna predpostavka samo takrat, ko to 
izrecno določa zakon, ki ureja sodni postopek, kar bo imelo za posledico tudi 
zmanjšan pripad zadev na sodišče in 

možnost plačila sodne takse z elektronskim denarjem. 

3. Zakonodajno-pravna služba - ZPS je v svojem pisnem mnenju podala 
pripombe na nekatere člene predloga zakona, z večino katerih se je strinjal tudi 
predlagatelj in so bile nato upoštevane v sprejetih amandmajih odbora. 

4. K predlogu zakona je podala pisno mnenje tudi Komisija državnega sveta za 
politični sistem, iz katerega izhaja, da predlog zakona podpira. 

5. Člani odbora o predlogu zakona niso razpravljali. 

6. Odbor je kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

Amandma k 6. členu: 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V tarifni številki 1 se v pojasnilu doda nova točka, ki se glasi: 

"f) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe.'" 

Obrazložitev: 

Gre za splošno pravilo, s katerim se določa, da se v postopku nasprotne izvršbe 
plačujejo enake takse kot v postopku izvršbe. To velja torej za vloge, odločbe in 
pravna sredstva. 
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Amandma k 7. členu 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V tarifni številki 2 se v četrtem odstavku besedilo "po zakonu o izvršbi in 
zavarovanju, za" nadomestijo z besedo "in", besede "po zakonu o izvršilnem 
postopku" pa nadomestijo z besedami "po zakonu o izvršbi in zavarovanju"." 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek četrtega odstavka tar. št. 2 v skladu s pripombo 
Zakonodajno - pravne službe. 

Amandma k 13. členu 

V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Tehnično opremljenost posameznega sodišča v posameznih vrstah postopkov, ki 
omogoča plačilo sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi 
plačilnimi instrumenti, ugotovi na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije." 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z mnenjem Zakonodajno pravne službe, da je potrebno plačilo z 
elektronskim denarjem ali drugimi plačilnimi instrumenti precizneje normirati. 

Amandma za nov 13.a člen 

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi: 

"13.a člen 

Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do 
dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po 
dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po 
uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa 
se ne vrne. 
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Če po uveljavitvi tega zakona sodišče razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve 
stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje 
taksa ne plača, preveč plačana taksa pa se ne vrne." 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z mnenjem Zakonodajno pravne službe zaradi odprave morebitnih 
nejasnosti v praksi, zlasti v primerih, ko nastanek taksne obveznosti ter njena 
odmera in plačilo ne sovpadajo. 

7. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki ga je odbor 
pripravil tako, da je v predlog zakona za drugo obravnavo vključil vse sprejete 
amandmaje. 

8. Za poročevalko odbora na seji Državnega zbora je bila določena članica 
odbora Cveta Zalokar Oražem. 

Pripravila: 

Božena Pem l.r 
Svetovalka DZ 

Maksimilijan LAVRINC 
Predsednik, l.r. 
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EPA 1009-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SODNIH TAKSAH 

1. člen • 

(1) V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 
in 1/90 ter Uradni list RS, št. 34/90, 14/91, 38/96, 20/98, 35/98 - odi. US, 50/98 - odi. 
US, 70/00, 29/01 - odi. US, 46/01 - odi. US 93/01, 16/02 - odi. US in 99/02 - odi. US) 
se v prvem odstavku 6. člena besedilo "ali z uporabo informacijske tehnologije" 
nadomesti z besedilom "oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi 
plačilnimi instrumenti". Na koncu prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
'Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če je bila vloga posredovana 
sodišču po elektronski poti.". 

(2) V drugem odstavku se za besedo "gotovini" doda besedilo "oziroma z 
elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti". 

(3) Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Če je taksa 
vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, 
plačilo takse ugotovi in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča.". 

(4) Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"(6) Določbe tega zakona o plačilu takse v gotovini se smiselno uporabljajo tudi za 
plačevanje taks z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, 
če ta zakon ne določa drugače.". 

2. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če taksa ni plačana ali ni plačana v celoti, to ni ovira za sodni postopek ali za 
opravo posameznega dejanja, če ni v zakonu ali v taksni tarifi določeno drugače. 

(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, ki 
sploh niso kolkovane ali so premalo kolkovane.". 

3. člen 

V 10. členu se črta drugi odstavek. 

4. člen 

V 30. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev organizacijam, 
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pooblaščenim za plačilni promet, pri katerih ima taksni zavezanec odprte račune 
oziroma denarna sredstva. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(6) Organizacije, pooblaščene za plačilni promet, morajo ravnati po sklepu sodišča 
in določbah zakona, ki ureja sodno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri 
organizacijah za plačilni promet, in prenesti sredstva zavezanca na račun Republike 
Slovenije, naveden v sklepu.". 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Če takse ni mogoče izterjati po določbah tega člena, se taksa prisilno izterja po 
določbah prejšnjega člena.". 

5. člen 

V tretjem odstavku 32.a člena se za besedo "umaknjeno" doda besedilo "ali se 
zavrže". 

6. člen 

V tarifni številki 1 se v pojasnilu doda nova točka, ki se glasi: 

"f) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot v postopku 
izvršbe." 

7. člen 

V tarifni številki 2 se v četrtem odstavku besedilo "po zakonu o izvršbi in 
zavarovanju, za" nadomestijo z besedo "in", besede "po zakonu o izvršilnem 
postopku" pa nadomestijo z besedami "po zakonu o izvršbi in zavarovanju". 

8. člen 

V tarifni številki 3 se v petem odstavku za besedo "Za" doda besedilo "ugovor zoper 
sklep o zavarovanju, za". 

9. člen 

V tretjem odstavku tarifne številke 17 se za besedo "Za" doda besedi "ugovor in". 

10. člen 

V tarifni številki 18 se v prvem odstavku za besedo "takso" doda besedilo "v višini 
0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar ne več kot". 
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11. člen 

V tarifni številki 21 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 
točk." 

12. člen 

V tretjem odstavku tarifne številke 28 se črta besedilo "in za sklep, s katerim se 
postopek ustavi zaradi umika tožbe". 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ne glede na določbo 1. člena tega zakona o plačilu sodne takse z elektronskim 
denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti se sodna taksa lahko 
plača na tak način le, če tehnična opremljenost sodišča dopušča plačilo na tak 
način. 

Tehnično opremljenost posameznega sodišča v posameznih vrstah postopkov, 
ki omogoča plačilo sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi 
plačilnimi instrumenti, ugotovi na predlog Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

13.a člen 

Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost 
do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po 
dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno 
po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana 
taksa pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona sodišče razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve 
stopnje izdalo, preden je začel veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve 
stopnje taksa ne plača, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

14. člen 

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

K ZAHTEVI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA PONOVNO ODLOČANJE O 

3 ZAKONU O IZVRŠITVI 8. TOČKE ODLOČBE 

USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE 

SLOVENIJE U -1-246/02-28 (ZI0HIUS246/02) 

- EPA 956 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor U! notranjo politiko 

Številka: 213-04/3-35/1 EPA 956-III 
Ljubljana, 13.11.2003 

Na podlagi 147. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
za notranjo politiko, kot matično delovno telo naslednje 

MNENJE 

k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za ponovno odločanje o zakonu 
o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

U-l-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) 

Odbor za notranjo politiko je na 42. seji, dne 12.11.2003 obravnaval sklep 
Državnega sveta Republike Slovenije z dne 5.11.2003 z zahtevo, da Državni zbor 
Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe 
Ustavnega sodišča RS št. U-l-246/02-29 (ZIOdlUS246/02). 
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V obrazložitvi razlogov za sprejetje navedenega sklepa je predstavnik 
predlagatelja zahteve opozoril predvsem na največjo pomanjkljivost zakona, ki jo 
vidi v dejstvu, da niso predvidene finančne posledice izvajanja zakona. Dejstvo je, 
da' iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da so bili državljani drugih republik 
nekdanje SFRJ, ki so bili dne 26.2.1992 izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, 
izbrisani neupravičeno. Vkolikor jim je zaradi tega nastala škoda, so upravičeni do 
vložitve tožbe za odškodnino. Kljub temu, da število potencialnih oškodovancev ni 
znano (lahko pa se ga predvideva) ter da ni znana praksa sodišča glede določanja 
višine odškodnine, lahko vseeno predvidevamo, da se bo za vložitev tožbe odločila 
večina upravičencev. Iz vsebine sklepa obstajajo možnosti, da bodo upravičenci 
zahtevali priznanje delovne oz. pokojninske dobe za nazaj ter odškodnino iz naslova 
socialnih prispevkov ter prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Obstajajo torej možnosti uveljavitve vseh pravic za 
nazaj in to tudi nekaterim od tistih, ki so leta 1991 odšli iz Slovenije, ker so 
nasprotovali samostojni slovenski državi. 

Nadalje je bilo tudi rečeno, da analiza besedila zakona, kot tudi 8. točke odločbe 
ustavnega sodišča ni ista, zaradi česar se bodo lahko vedno znova odpirale nove 
dileme in vprašanja. 

Glede na to, da zakon določa, da mora ministrstvo za notranje zadeve tujcu ali tujki, 
ki je pridobil dovoljenje za stalno prebivanje po takrat veljavnem zakonu o tujcih, 
izdati odločbo o ugotovitvi njegovega stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 
26.2.1992 oz. od dne izbrisa do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje kot 
dopolnitev izdanega dovoljenja za stalno prebivanje, bi moralo biti v zakonu tudi 
določeno, da se dejansko stanje za vsako osebo posebej preveri. 

Nadalje Državni svet ocenjuje, da je treba imeti pred očmi dejstvo, da ta zakon ni 
zadnji težki zalogaj za slovenski proračun, saj je v zakonodajnem postopku tudi 
predlog zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav 
naslednjič nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 
25.2.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. Poleg še večjega 
finančnega bremena za Slovenijo pa pomenita oba zakona podvajanje ureditve 
področja, s čimer se odpirajo možnosti številnih zlorab. 

Glede na navedeno Državni svet meni, da zakon ni potreben in je veto upravičen. 
Državni svet predlaga, da se problematika tega zakona in t.i. sistemskega zakona, 
ki je v zakonodajnem postopku uredi v enem zakonu, ki naj čimbolj natančno 
predvidi finančne posledice. 
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V obširni razpravi, ki je sledila, je večina razpravljalcev ocenila, da je državni svet 
dejansko brez dovolj argumentiranih in strokovno podkrepljenih razlogov sprejel 
odločitev, kakršna izhaja in njegovega sklepa. Pri tem je treba najprej poudariti, da 
povzema zakon nesporno odločbo 8. točke odločbe ustavnega sodišča in sicer gre 
za izdajo ugotovitvenih odločb v smislu dopolnitve že izdanih statusnih odločb za 
izdajo dovoljenj za stalno prebivanje v delu, ko dejansko stanje posameznika zaradi 
pravne praznine ni bilo tudi pravno pokrito. Prav tako ne drži ocena, da je temelj za 
uveljavljanje odškodnine t.i. tehnični zakon, temveč je le-ta zajet v 26. členu Ustave 
RS. Že na podlagi teh dveh ugotovitev, ki sta bili izpostavljeni ob predstavitvi 
razlogov za izglasovanje veta je moč oceniti, da gre za površno obravnanje 
strokovno in tudi človeško izjemno občutljivega vprašanja. Za jasnejše in pravilno 
razumevanje te zahtevne tematike so bili v razpravi ponovno prikazani razlogi, ki so 
privedli do t.i. neustavne pravne praznine na tem področju z željo in zavzetostjo 
sodelujočih v tem delu razprave, da se želi uveljaviti načela pravne države v naši 
mladi državi tako kot to pristoji. Vemo, da je bilo v letu 1990 cca 10% prebivalcev oz. 
200.000 prebivalcev v Sloveniji s stalnim prebivališčem - državljanov drugih republik 
SFRJ. V času, ko se je država Slovenija želela osamosvojiti, so se vse takratne 
politične stranke zavezale, da se jim pravni položaj ne bo poslabšal. Pri tem je 
potrebno poudariti, da je ta zaveza bistveno vplivala tudi na mednarodno priznanje 
nove države Slovenije. Več kot 170.000 od naštetih prebivalcev je prosilo za 
državljanstvo RS in ti so postali državljani, zato se njihov pravni položaj v primerjavi 
z obdobjem, ko naša država še ni bila samostojna, ni poslabšal. Znani so tudi 
pogoji, pod katerimi so bili ti ljudje povabljeni v kasnejšo vez z našo državo v letu 
1991; ti pogoji so bili bistveno olajšani, kot so pogoji za sprejem v državljanstvo, ki 
jih naša država postavlja danes. Pri tem je pomembno, da je odločitev za 
državljanstvo Republike Slovenije izhajala iz načela proste volje in svobodne 
odločitve vsakega posameznika. Zatorej tisti, ki niso podali vloge za državljanstvo, 
so upravičeno pričakovali, da bodo v naši državi lahko živeli kot tujci - status tujca s 
stalnim prebivališčem v RS bi torej pomenil, da se tem osebam pravni položaj ne bo 
poslabšal. Te osebe so si torej morale po 26.2.1992 začeti urejati status tujca v naši 
državi. Zakon o tujcih, sprejet leta 1991 je za stalno bivajoče tujce v drugih držav 
članic EU določil, da avtomatsko postanejo stalno bivajoči tujci v novi Sloveniji, 
medtem, ko za ostale osebe, državljane drugih republik Jugoslavije ni določil na 
poseben način v prehodnih določbah olajšanega prehoda. Ob sprejemu tega 
zakona v letu 1991 je bil vložen amandma s strani LDS, ki bi uredil to razmerje v tem 
smislu, da vsi tisti, ki niso prosili za državljanstvo, se jim avtomatsko prizna status 
stalno bivajočih tujcev v novi državi, kar pa takrat ni bilo podprto. Zaradi tega so se 
morale te osebe oglasiti na upravni enoti in podati vlogo za pridobitev statusa tujcev 
pod za to določenimi zelo zahtevnimi pogoji. Ob tem je treba vedeti, da so se osebni 
dokumenti teh ljudi vodili v matičnih knjigah držav oz. republik, katerih državljani so 
bili; seveda pa je nova država Slovenija od teh ljudi tudi zahtevala, da te dokumente 
pridobijo. Ustavno sodišče je leta 1999 odločilo, da se je z zakonom o tujcih z 
določbami, ki so narekovale tako zahtevne pogoje, opustilo pravno ureditev položaja 
teh oseb in nesporno kršilo ustavno varovana načela enakosti in varstva zaupanja v 
pravo s tem, ko zakonodajalec pri določanju pogojev ni upošteval pomembne 
osebne okoliščine, to je stalnega prebivališča teh ljudi na ozemlju RS pred 
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osamosvojitvijo. Na podlagi te odločitve je zakonodajalec v letu 1999 skušal z 
zakonom o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednjič nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji ustrezno popraviti sporne člene zakona o tujcih, vendar je bil tudi 
ta zakon dan v presojo ustavnemu sodišču in to je v odločbi v mesecu aprilu 2003 
ponovno kot neustrezne razveljavilo določene člene tega posebnega zakona, ker 
državljanom nekdanje SFRJ, ki so bili 26.2.1992 izbrisani iz registra prebivalstva, od 
tega dne ne priznava stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji. Ustrezni popravki 
bodo urejeni v t. i. sistemskem zakonu, ustavno sodišče pa je v 8. točki izreka svoje 
odločbe podalo državnemu zboru tudi direktno naročilo, da se vsem, ki imajo že 
izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in ki so bili od 26.2.1992 
dalje izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, izda ugotovitvene odločbe, s 
katerimi se dopolni že izdana dovoljenja za stalno prebivanje; na ta način bo njihovo 
dejansko prebivanje v naši državi dobilo tudi pravno podlago, ki je zaradi pravne 
praznine doslej ni bilo. 

V nadaljevanju razprave je bilo poudarjeno, da finančne posledice, na katere 
opozarja v razlogih za veto državni svet, sicer bodo, vendar so le-te posledice 
izbrisa in ne odločbe ustavnega sodišča in tega zakona, so posledice tistega 
dejanja, ki se je zgodilo v preteklosti in ki ga mora sedaj ta država popraviti, kar 
nalaga državnemu zboru s svojo odločbo ustavno sodišče. Pri tem je treba ponovno 
poudariti, da bo moral biti vsak odškodninski zahtevek na sodišču posebej dokazan 
in sodišče bo moralo ugotoviti kolikšen bo. Ob tem in v izogib raznim neutemeljenim 
ocenam o možni višini odškodnin pa bi morda pristojno ministrstvo dalo vsaj v 
razmislek, kje oz. na katerih področjih je lahko pričakovati tovrstne zahtevke. 
Zavajanje javnosti o visokih vsotah odškodnin pa je svojevrstno nasprotovanje 
ureditvi tega vprašanja, nasprotovanje načinu izvršitve obveznosti, ki jo je naložilo 
ustavno sodišče, kot tudi nasprotovanje Sloveniji kot pravni državi. 

Drugi, manjšinski del razpravljalcev pa se je strinjal z vsebino sklepa in ga s svojimi 
dodatnimi argumenti tudi podprl. Glede na prejšnje izvajanje razpravljalcev je bilo 
poudarjeno, da je ob obravnavi tega zakona poslanska skupina SDS vložila 
amandma k drugemu odstavku 3. člena po katerem naj bi pristojni organ pred izdajo 
odločbe iz prejšnjega odstavka s pomočjo pristojne upravne enote izvedel postopek 
ugotavljanja dejanskega prebivanja za obdobje od 26.2.1992 do pridobitve 
dovoljenja za stalno prebivanje. V postopku se tudi ugotovi, ali je v tem obdobju 
tujec zapustil ozemlje Republike Slovenije in za koliko časa. V obrazložitvi 
predlagatelja amandmaja je poudarjeno, da zaradi možnih - po mnenju nekaterih 
pravnih strokovnjakov, potencialno zelo velikih materialnih posledic, ki jih lahko 
prinese izdaja teh odločb je potrebno odločbe izdati po temeljiti preveritvi in 
ugotovitvi dejanskega stanja - torej osebam, ki so do izdaje teh odločb dejansko 
upravičene; zato je nujno dodatno preveriti podatke v teh spisih in jih ustrezno 
dopolniti. Z dopolnilom je tudi povsem izenačen status strank v postopku, saj se v 
vseh primerih izvede ugotavljanje dejanskega prebivanja tujca v obdobju, ki ga 
določa zakon. Večina poslancev tega amandmaja ni podprla. 
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Dejstvo je, da je vsa ta kategorija ljudi, o katerih je govora v zvezi z navedeno 
problematiko, imela možnost pridobitve teh pravic, torej stalnega prebivališča, pa 
tudi možnost pridobitve ustreznih dokumentov. V zvezi s tem zakonom gre izključno 
za ljudi, ki že imajo to pravico z določeno izjemo, ki jo daje ustavna odločba, to je, 
da se tem osebam te pravice vračajo za nazaj, pri čemer se z vidika pravne stroke 
odpira vprašanje uporabe retroaktivnosti. Govoriti o tem, da število potencialnih 
oškodovancev ni znano ter da ni znana praksa sodišča glede določanja višine 
odškodnine ni primerno, saj bi vsaj z okvirnim prikazom finančnih posledic izvajanja 
tega zakona, bistveno prispevali k odpravi dvomov in nerealnih ocen glede višine 
odškodnin. Pri oblikovanju odločbe ustavnega sodišča bi bilo vsekakor potrebno 
upoštevati tudi vse določbe naše ustave, predvsem 155. člen, ki izrecno 
prepoveduje povratno veljavnost pravnih aktov, torej tudi ustavne odločbe. V 
drugem odstavku tega člena je izrecno določeno, da samo zakon lahko določi, da 
imajo posamezne zakonske določbe učinek za nazaj le, če to zahteva javna korist; 
pri izvrševanju 8. točke ustavne odločbe pa gre za obratno, gre za nedoločljive 
posledice za širšo javnost, predvsem tudi za javne finance. To je ključni očitek 
predlagatelju, ki bi moral opredeliti primeren okvir finančnih posledic. Poleg tega je 
zakon lahko diskriminatoren do drugih tujcev, ki so takrat bivali na sedanjem 
ozemlju Republike Slovenije, kjer je v času prenosa državljanov drugih republik 
bivše SFRJ v evidenco tujcev, že obstajala nova država Slovenija in so bili 
državljani bivših republik SFRJ tujci na področju Slovenije; torej bi morali biti tujci 
izenačeni, takratna zakonodaja pa je ponudila ugodnejše pogoje za tujce bivših 
državljanov republik SFRJ na podlagi ustavne odločbe iz leta 1999. V razpravah o 
odškodninah za izbrisane se neposredno priznava tudi krivda te države in 
takratnega zakonodajalca za storjene krivice, kar pa ne drži in politično ni 
sprejemljivo. Država je namreč ponudila posebne pogoje in določila rok, po preteku 
tega pa je smatrala tudi te državljane bivših držav SFRJ za tujce, kot ostale. V 
splošnem zakonu bi morali namreč določiti, da so te odločbe namenjene samo 
ugotavljanju bivanja za možnost pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje ali 
državljanstva, ni pa mogoče uveljaviti kakršnihkoli pravic za nazaj, temveč od 
pridobitve dovoljenja za stalno bivanje ali državljanstvo naprej. Ob tem je treba imeti 
pred očmi tudi to, da so nekatere izmed teh oseb pred osamosvojitvijo zapustile 
našo državo tudi iz Spekulativnih namenov in skrajno neumestno je na podlagi 
odločbe ustavnega sodišča in tega zakona vse te osebe obravnavati na enak način. 

Predstavnik predlagatelja zakona je nato podal ustrezna pojasnila glede 
posameznih dilem in argumentirano zavrnil razloge, ki so razvidni iz sklepa 
državnega sveta. Kot prvo je namenil pozornost vprašanju finančnih posledic. V 
zvezi s tem je bilo ponovno opozorjeno, da zakon ne vzpostavlja nobenih 
materialnih upravičenj. Priznanje stalnega prebivanja za nazaj ni avtomatična 
podlaga za priznanje materialnih pravic. Zakon torej ne prinaša pravne podlage za 
uveljavljanje odškodninske odgovornosti, pravni temelj za uveljavljanje zahtevkov za 
odškodninsko odgovornost je že sama odločba ustavnega sodišča. To dejstvo 
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potrjuje tudi to, da je nekaj tovrstnih zahtevkov že vloženih. Ob tem je bilo 
izpostavljeno tudi pomembno dejstvo, do katerega je prišel predlagatelj v razgovorih 
s strokovnjaki za to področje. V javnosti se namreč ustvarja pravno zmotno 
prepričanje, da bo ta zakon neke vrste avtomatizem ,na podlagi katerega bo lahko 
nekdo kar tako za nazaj zahteval vse mogoče odškodnine. Po odškodninskem pravu 
seveda to niti približno ni tako enostavno, saj mora biti dokazana vzročna zveza 
med izbrisom in škodo. Pri tem je pomemben 171. člen obligacijskega zakonika, ki 
govori o tem, koliko je sam oškodovanec prispeval k zmanjšanju škode v tem 
dogajanju. Pomembno dejstvo, ki gre v tem primeru absolutno v korist države je to, 
da so si nekateri kljub temu, da je bil zakon pomanjkljiv in ga je kot takega spoznalo 
ustavno sodišče, uredili ta status dokaj hitro v letih 1992 in 1993; nekateri so resda 
čakali zelo dolgo, nekateri pa niso v tem času sploh sprožili nikakršnega postopka. 
Nekdo, ki ni popolnoma nič naredil za to, da bi zmanjšal škodo v tem času, bo imel 
tudi zelo šibak argument, da bo škodo uveljavljal za nazaj. 

Nadalje je napačno sklicevanje državnega sveta na mnenje zakonodajno-pravne 
službe, saj se ta del mnenja nanaša na tisti del zakona, kjer gre za vpis v register 
prebivalstva, ne pa na tisti del, kjer gre za ugotavljanje dejanskih okoliščin za 
posamezno osebo. Napačne so tudi ugotovitve, da pomenita ta zakon in sistemski 
zakon, ki je v zakonodajnem postopku, podvajanje ureditve področja in zato odpirata 
možnosti številnih zlorab. Sprejem drugega t. i. sistemskega zakona je potreben 
ravno zato, ker so vanj vključeni vsi potrebni in možni kriteriji, ki onemogočajo 
zlorabe na tem področju. Nedvomno pa je bilo že večkrat povedano, da je prav za 
izvršitev 8. točke izreka odločbe ustavnega sodišča zakon nujno potreben. 

V nadaljevanju je predstavnik predlagatelja zakona podal še dodatna ustrezna 
pojasnila in odgovoril na nekaj stališč, izraženin v razpravi, in sicer: 

- v zvezi z vloženih amandmajem SDS k temu zakonu, ki je predlagal dejansko 
preverjanje bivanja ljudi, ki jih zajema zakon, je bilo že v obrazložitvi večkrat 
jasno povedano, da je namen odločbe ustavnega sodišča ravno v tem, da loči 
kategorijo izbrisanih na dve skupini, na tiste, za katere je bilo to že storjeno (in 
prav zato je posebna 8. točka) in katerim je potrebno to bivanje vrniti za nazaj in 
na ostale, pri katerih to ni bilo ugotovljeno in je zato dopuščena možnost 
postaviti kriterije v zakon, po katerih se bo lahko preverjalo, ali je kdo dejansko 
bival v tej državi in si na ta način potem tudi lahko zaslužil ta status. Prav zaradi 
tega je predlagatelj celo zožil 8. točko na ta način, da je dve pomembni kategoriji 
od tistih, ki so že pridobili dovoljenje za dejansko bivanje, preselil v drugi zakon, 
to so vsi tisti, ki so po 17. in 41. členu zakona o tujcih pridobili dovoljenje za 
stalno bivanje, vendar pod določenimi olajšavami. Sprejem preje omenjenega 
amandmaja bi bil zato v nasprotju z 8. točko izreka odločbe ustavnega sodišča; 

- glede retroaktivnosti je bilo opozorjeno na drugi odstavek 155. člena, po katerem 
je izjemoma to dopustno in seveda, če je izkazana javna korist. V državi pa 
imamo odločbo ustavnega sodišča, ki je to javno korist že ugotovilo, zato je za 
državno upravo torej ta odločba ugotovitev javne koristi; 

- v izogib morebitnim špekulacijam in zlorabam pa se vlada in ministrstvo strinjata, 
da če je nekdo deloval proti tej državi spekulativno naj tudi ne dobi pravic od te 
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države. In ravno zato je predlagatelj v drugem t. i. sistemskem zakonu predlagal 
vrsto kriterijev, po katerih se bo preverjalo, ali je nekdo dejansko upravičen do 
odškodnine. Zato bi bilo pravilno in smotrno usmeriti energijo in razpravo v 
kriterije in se ob obravnavi teh pogovoriti, ali so le-ti dobro pripravljeni ali pa še 
kaj manjka in je potrebno določbo ustrezno dopolniti. Nedvomno in povsem jasno 
je, da nihče v pristojnem ministrstvu in vladi si ne želi priznavati pravic nekomu, 
ki je deloval proti tej državi in za katerega je tudi to dokazano. 

Ob zaključku je odbor sprejel naslednji sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da pri ponovnem odločanju, v skladu z 
91. členom Ustave Republike Slovenije, zakon o izvršitvi 8. točke odločbe 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-246/02-28, sprejme. 

Za poročevalca na seji državnega zbora je bil določen predsednik odbora 
Maksimiljan Lavrinc. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Nataša Sotelšek l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 

15. november2003 117 poročevalec, št. 96 



     

. • , : ; 'T? "T-   " •/ - ' •• ' ' • ' 
• ' - . ■ . • ■ ■■■:■ • 

r < "i * >v •• 

' • - ■ ■ V:r ■" , - 

. 

' 

'■ ' ' 

"V ; 

- y\S 
' 

poročevalec, št 96 118 
. ■ , .... , •- 15. november2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 ŽIČNIŠKIH 

NAPRAVAH ZA PREVOZ OSER (ZŽNPO) 

- druga obravnava - EPA 921 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za in/rmtnikturo in okolje 

Številka: 327-04/03-5/1 EPA 921-111 
Ljubljana, 14.11.2003 

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

i 

POROČILO 
k predlogu zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) 

- druga obravnava - 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 45. seji dne 8.10.2003, 46. seji dne 
6.11.2003 in 48. seji dne 13. in 14. 11. 2003 opravil drugo obravnavo predloga 
zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v redni zakonodajni postopek predložila Vlada Republike Slovenije dne 
04.07.2003. 

Na seji so poleg predstavnikov predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora sodelovali še predstavniki Združenja slovenskih 
žičničarjev-GIZ. 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje posredovala Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora z dne 24.09.2003 in Komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 2.10.2003, svoje 
pripombe pa je poglalo tudi Združenje slovenskih žičničarjev-GIZ. 
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Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da so razlogi za sprejem tega zakona v 
zastarelosti obstoječe zakonodaje in prevzemanju pravnega reda Evropske unije, 
hkrati pa tudi težave upravljalcev žičniških naprav pri gradnji, vzdrževanju, 
obratovanju in zagotavljanju varnosti žičniških naprav. V preteklosti je bilo pri 
gradnji žičniških naprav največ problemov ravno pri pridobivanju zemljišč za te 
namene. V predlogu zakona je zato določeno, da je mogoče zaradi izjemnosti 
lokacije žičniških naprav, in v kolikor ne pride do konsenza med investitorjem in 
lastnikom zemljišč, uvesti tudi institut razlastitve ali omejitve lastninske pravice na 
nepremičnini, ki je potrebna za gradnjo žičniških naprav in drugih objektov. 
Predvidena je koncesija za gradnjo žičniške naprave, v kateri bodo opredeljeni vsi 
pogoji, kako se žičniška naprava gradi, v kakšnem obdobju lahko obratuje in kako 
se potem po zaključku njene življenjske dobe naprava tudi odstrani, v kolikor se 
ne zaprosi za nadomestno gradnjo na isti lokaciji. Zahteve glede varnosti 
konstrukcije žičniških naprav in načina ter varnosti obratovanja so povzete po 
zahtevah evropskih direktiv, ki urejajo žičniške naprave za prevoz oseb. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju opozarja, da je predlagatelj ob 
namenu ureditve statusa žičniških naprav ter pogojih njihove gradnje in 
opravljanja dejavnosti prevoza oseb na teh napravah, v zakonu predvidel ureditev 
dveh vrst koncesij, vendar je k temu pristopil na način, ki v zakonsko besedilo na 
navedenem področju vnaša nejasnost. Ob neopredeljenem predmetu osnovne 
koncesije (koncesija za gradnjo) ter pravic, ki jih daje podelitev te koncesije 
koncesionarju, ostajajo nejasnosti v razmerjih med posameznimi ključnimi 
subjekti: koncedentom, koncesionarjem za gradnjo žičniških naprav, 
koncesionarjem za opravljanje prevoza oseb z žičniškimi napravami in 
navsezadnje tudi upraviteljem žičniških naprav. Zakonodajno-pravna služba 
opozarja, da no zakon brez jasne opredelitve predmeta koncesije za gradnjo 
žičniških naprav in vsebine razmerij med povezanimi subjekti v praksi zelo težko 
zaživel. V zvezi s predvidenim podeljevanjem koncesije za gradnjo žičniških 
naprav meni, da je predlagatelj v zakonskem besedilu predvidel za koncesionarja 
tudi status razlastitvenega upravičenca, kar je potrebno ob upoštevanju ureditve 
instituta razlastitve v zakonu o urejanju prostora skrbno pretehtati tako z vidika 
ugotavljanja javnega interesa, kot tudi z vidika zakonsko že opredeljenih 
razlastitvenih upravičencev. Poleg navedenega pa navaja še, da je potrebno v 
zakonskem besedilu tudi natančneje določiti kateri so temeljni subjekti tega 
predloga zakona. Služba pa daje tudi konkretne pripombe in predloge rešitev k 
posameznim členom, in sicer k 1., 2., 3., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 
18., 19., 23., 25., 26., 29., 31., 32., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 43., 47., 48., 49., 
50., 52., 53., 55., 57., 59., 60., 62., VIII. poglavju., 73. in 76. členu. 

* * * 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. in 131. členom 
poslovnika Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je sprejel tudi svoje 
amandmaje. 

K predloženemu zakonu je vložil amandmaje poslanec Dušan Vučko za novi 
35.a, 35.b. in 35.c člen. 

V razpravi o posameznih členih predloga zakona je bila posebna pozornost 
namenjena vprašanju opredelitve javnega interesa za gradnjo žičniških naprav ter 
vprašanju razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice v primerih, ko 
koncesionarju v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi 
lastninske pravice, stavbne pravice ali služnosti v javno korist ne uspe skleniti te 
pogodbe. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel amandmaje poslanca Dušana Vučka 
za novi 35.a, 35.b in 35.c člen. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 
K 1. členu: 

V besedilu člena se za besedilom »obratovanja žičniških naprav« beseda »in« 
nadomesti z vejico ter besedilo do konca stavka spremeni tako, da se glasi:«, pogoje 
javnega prevoza oseb po žičniških napravah in gospodarske javne službe tega 
prevoza ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Zakon določa tudi inšpekcijski nadzor žičniških naprav in pogoje za prevoz oseb, 
zato je potrebna dopolnitev člena z določbo o nadzoru in prevozu oseb, kadar se ta 
ne opravlja v pogojih gospodarske javne službe. 
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Za novi 1.a člen: 

Za 1. členom se doda se novi 1.a člen, ki se glasi: 

»1 a. člen 
(javni interes za graditev žičniških naprav) 

Graditev žičniških naprav je zaradi njihovega pomena za pospeševanje razvoja 
turizma in rekreativnih dejavnosti, za gospodarski in splošni družbeni razvoj manj 
razvitih in demografsko ogroženih območjih in zaradi smotrne ter okolju prijazne rabe 
prostora za postavitev žičniške naprave, v javnem interesu.« 

Obrazložitev: 
Amandma izhaja iz pripombe Zakonodajno-pravne službe, da je treba v zakonu 
navesti na čem temelji zahteva za graditev žičniških naprav po predhodni pridobitvi 
koncesije. 

K 2. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Žičniške naprave, ki so namenjene prevozu stvari in izpolnjujejo varnostne 
zahteve iz II. poglavja tega zakona, se lahko izjemoma uporabijo za prevoz oseb: 

- če je tak prevoz nujno potreben zaradi delovnega procesa (n.pr. zaradi 
vzdrževanja in podobno); 

- če gre za prevoz v zvezi z nalogami zaščite in reševanja; 
- v drugih nujnih in izjemnih primerih.« 

Obrazložitev: 
Napovedni stavek se spreminja zaradi jasnejše opredelitve pogojev za prevoz oseb 
na žičnicah, namenjenih za prevoz stvari. 

K 3. členu: 

4. točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»4. vozil, ki so sestavljena iz: 

a.) kabin, sedežev ali vlečnih naprav, 
b.) nosilnih sklopov, 
c.) pogonskih naprav, 
d.) prižemk;« 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje določa iz katerih delov je sestavljeno vozilo žičniške naprave. 
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K 5. členu: 

V 1. točki se beseda »vlačili« nadomesti z besedama »vlečnimi napravami«. 

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
»3. Varnostni sklop pomeni vsak sestavni del, skupina sestavnih delov, delni sistem 
ali kompletni sistem žičniške naprave in vsako enoto, ki je vgrajena v žičniško 
napravo za zagotovitev varnostne funkcije in je bila identificirana z varnostno analizo, 
njena napaka pa ogroža varnost ali zdravje oseb, bodisi uporabnikov, obratovalnega 
osebja ali tretjih oseb.« 

Dosedanja 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka. 
Dosedanja 6. točka se črta. 

V 8. točki se beseda »vlačila« nadomesti z besedama »vlečne naprave«. 

9. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»Obratovanje je tehnološki proces v katerem se izvaja prevoz oseb z žičniškimi 
napravami zgrajenimi za te namene.« 

V 10. točki se črta besedilo »pravno, poslovno in tehnično«. 

Obrazložitev: 
Izraz »vlačilo« se nadomesti z ustreznejšim izrazom »vlečna naprava«, ki ima 
podlago v predlogu evropskih standardov (nem. Schleppvorrichtung). Doda se točka 
2.a, v kateri je opredeljen varnostni sklop. Izraz »vozilo« ima ustrezno podlago v 
predlogu evropskih standardov (nem. Fahrzeug). Natančnejša opredelitev pojma 
obratovanje sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe k temu členu. 

K 6. členu: 

Na koncu drugega stavka se pred piko doda besedilo: 
»skladno s predpisom ministra«. 

Obrazložitev: 
Določitev varovalnega pasu je opredeljena z evropskimi standardi, ki bodo 
uveljavljeni s predpisom ministra. 
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K 8. členu: 

Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Varnostne naprave morajo delovati tako, da : 

- zaznajo okvare, napake ali izpad delovanja in samodejno zagotovijo, da 
žičniške naprave ostanejo v stanju, ki zagotavlja varnost bodisi v načinu 
zasilnega obratovanja bodisi v stanju mirovanja ob prekinitvi obratovanja ter 
da so redundantne (varnostno funkcijo za določen sklop zagotavlja več 
varnostnih naprav) in pod nadzorom ali 

- so take, da je verjetnost izpada delovanja predvidljiva in da glede varnosti 
delovanja dosegajo kriterije za varnostne naprave iz prve alinee tega 
odstavka.« 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(5) Varnostne analize z varnostnim poročilom izdelujejo pravne osebe ali podjetnice 
posameznice oziroma podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu se uporablja 
naslavljanje v moškem spolu: podjetniki posamezniki), ki projektirajo žičniške 
naprave in pripadajoče elektronske sklope ter pravne osebe in podjetniki 
posamezniki iz 53. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Besedilo tretjega odstavka je dopolnjeno z opisom redundantnosti varnostnih naprav. 
Prejšnja prva in druga alinea sta združeni, tako da je nedvomno jasno, katere 
zahteve so kumulativne in katere samostojne. 
Besedilo petega odstavka je spremenjeno tako, da je določeno, da varnostne analize 
izvajajo tiste pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so ustrezno usposobljeni za 
projektiranje žičniških naprav oziroma tisti, ki imajo pooblastilo za izvajanje strokovno 
tehničnih pregledov. 

K 9. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Varnostni sklopi morajo izpolnjevati temeljne zahteve: 

- glede posameznih elementov infrastrukture žičniških naprav, 
- glede vrvi, pogonov in zavor ter mehanskih in električnih naprav, 
- glede vozil in vlečnih naprav, 
- glede opreme za uporabnike, 
- obratovalno-tehnične zahteve in 
- da je izvedena varnostna analiza.« 
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Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Podrobnejše zahteve iz prvega odstavka predpiše minister.« 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku so le okvirno predvidene temeljne zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati varnostni sklopi. Dodan je nov, četrti odstavek, s katerim je določeno, 
da se zahteve podrobneje opredelijo v predpisu ministra. Evropski standardi bodo 
natančneje opredelili te temeljne zahteve. 
K 10. členu: 

Besedilo drugega odstavka se umesti za dosedanji tretji odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se dopolni tako, da se na 
začetku besedila doda nov stavek, ki se glasi: 
»Izjava o skladnosti se izda, če je za varnostni sklop ugotovljena skladnost na 
način, določen s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanim predpisom ministra.« 

V dosedanjem tretjem odstavku se: 

- črta 1. alinea, 

- 2. alinea spremeni tako, da se glasi: 
»»firma in sedež proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika, pri čemer 
mora pooblaščeni zastopnik navest tudi firmo in sedež proizvajalca,« 

- 3. alinea dopolni tako, da se pred besedo »sklopa« vstavi beseda 
»varnostnega«, 

- 4. alinea dopolni tako, da se za vejico doda besedilo, ki se glasi: »ki so ' 
opredeljeni v predpisu ministra,«. 

Obrazložitev: 
Z dopolnitvijo tretjega odstavka je bolj jasno določeno, da je izjava o skladnosti 
rezultat izvedenega postopka ugotavljanja skladnosti. Tretja alinea tega člena je 
dopolnjena zaradi enotne uporabe terminologije, četrta alinea natančneje določa, kje 
so opredeljeni postopki za preverjanje skladnosti. 

K 11. členu: 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Obliko znaka CE predpiše minister.« 

Obrazložitev: 
Predlagana rešitev daje ministru pooblastilo, da predpiše obliko znaka skladnosti CE. 
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K 12. členu: 

Besedilo »ne ogrožajo varnosti« se nadomesti z besedilom »zagotavljajo varnost 
obratovanja žičniških naprav in s tem varnost« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na priporočilu Zakonodajno-pravne službe in je redakcijske narave. 

K 13. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V promet se lahko dajejo, vgrajujejo ter uporabljajo v žičniških napravah le 
podsistemi, ki jim je priložena izjava o skladnosti in predpisana tehnična 
dokumentacija.» 

Besedilo tretjega odstavka, se umesti za dosedanji četrti odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se doda nov prvi 
stavek, ki se glasi: 
»Izjava o skladnosti se izda, če je za podsistem ugotovljena skladnost na način, kot 
ga predpiše minister.« 

V dosedanjem četrtem odstavku se: 

- črta 1. alinea četrtega odstavka, 

- 2. alinea spremeni tako, da se glasi: 
»firma in sedež pravne osebe oziroma ime in naslov osebe, ki je naročila 
ugotavljanje skladnosti,« 

- besedilo 6. alinee se spremeni tako, da se glasi: 
» izid ugotavljanja skladnosti, ki je izveden skladno s predpisom ministra o načinu 
ugotavljanja skladnosti podsistemov,« 

Obrazložitev: 
Amandma k 1. odstavku temelji na priporočilu Zakonodajno pravne službe in je 
redakcijske narave. 
Z dopolnitvijo četrtega odstavka je bolj jasno določeno, da je izjava o skladnosti 
rezultat izvedenega postopka ugotavljanja skladnosti. 2. alinea četrtega odstavka se 
dopolni tako, da je lahko naročnik ugotavljanja skladnosti tudi pravna oseba. V 6. 
alinei je izraz »ocenjevanje« nadomeščen z enotnim izrazom »ugotavljanje 
skladnosti«. 
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K 14. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Varnostni sklopi ali podsistemi, ki so bili projektirani in vgrajeni v žičniško 
napravo ob uporabi inovativnega pristopa (tehnična inovacija), se lahko dajo v 
obratovanje na podlagi dovoljenja pristojnega ministra.« 

V drugem odstavku se beseda »utemeljeno« nadomesti z besedo »ugotovljeno«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem je opredeljena tehnična inovacija in pogoj za vgradnjo in 
obratovanje. 
K 15. členu: 

Beseda »predložiti« se nadomesti z besedo »pridobiti«. 

Obrazložitev: 
Pravna ali fizična oseba je dolžna pridobiti varnostno analizo, izjavo o skladnosti in 
spremljajočo tehnično dokumentacijo, ki je osnova za projektiranje in gradnjo 
žičniške naprave. 

K 16. členu: 

V prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
» (1) Organe za ugotavljanje skladnosti varnostnih sklopov in podsistemov žičniških 
naprav določi z odločbo minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za promet, v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in 
ugotavljanje skladnosti in na njihovi podlagi izdanimi predpisi.« 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku je dodana navedba, da gre za organe za ugotavljanje skladnosti 
varnostnih sklopov in podsistemov žičniških naprav glede postopka pa se sklicuje na 
zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list št. 
59/99, 31/00, 54/00). 

K 17. členu: 

Spremeni se naslov člena tako, da se glasi: 
»(minimalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti)« 

1. alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»- projektantka ali projektant, proizvajalec, dobaviteljica ali dobavitelj ali monterka ali 

monter varnostnih sklopov ali podsistemov, ki so predmet ugotavljanja skladnosti,« 
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V četrtem odstavku se besedilo »razpolagati s potrebnim osebjem« nadomesti z 
besedilom »zagotoviti ustrezno usposobljeno osebje«. 

V šestem odstavku se črta drugi stavek. 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti zavarovano odgovornost za 
strokovno opravljeno delo, razen v primeru, da je odgovornost zavarovana s strani 
države na podlagi zakona ali če je država sama neposredno odgovorna za 
ugotavljanje skladnosti.« 

Obrazložitev: 
Besedilo naslova 17. člena se spremeni tako, da je skladno z drugim odstavkom 16. 
člena. Četrti odstavek se spremeni tako, da se uporabi ustreznejša dikcija 
(zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja namesto razpolaganja s potrebnim 
osebjem). Drugi stavek šestega odstavka se črta, ker je posegal v pogoje poslovanja 
izvajalca ugotavljanja skladnosti. Sedmi odstavek je spremenjen tako, da mora imeti 
organ za ugotavljanje skladnosti zavarovano odgovornost za strokovno opravljeno 
delo, to je ugotavljanje skladnosti in ne katerekoli odgovornosti. 

K 18. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Žičniške naprave morajo biti konstruirane, morajo obratovati in biti vzdrževane v 
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, kijih predpiše minister.« 

Obrazložitev: 
Posamezni predpisi so določeni v besedilu členov zakona, zato jih ni potrebno 
posebej še enkrat navajati. 

K 19. členu: 

V prvem odstavku se beseda »gradnjo« nadomesti z besedo »graditev« in pred piko 
doda besedilo: 
», s katero investitor pridobi pravico zgraditi in obratovati z žičniško napravo skladno 
s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo«. 

V 2. alinei tretjega odstavka se beseda »objektov« spremeni v »stavb«. 

Obrazložitev: 
Potreba po jasnejši opredelitvi vsebine koncesije se zlasti izkazuje v zvezi s 
predvidenimi rešitvami glede prenosa določenih pravic na drugo osebo (obratovalec 
oz. upravljalec) in s tem povezanim vzpostavljanjem pogodbenih razmerij. 

poročevalec, št. 96 128 15. november2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

K 21. členu: 

Besedilo »in glede« se nadomesti z besedilom », prenosa in«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem je že poleg naštetih vprašanj določeno še, da se tudi za prenos 
koncesije uporabijo določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 

K 22. členu: 

V drugem odstavku se besedilo »potrebe po žičniški napravi nadomesti z besedilom 
»načrtovane gradnje žičniške naprave«. 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na priporočilu Zakonodajno-pravne službe in je redakcijske narave. 

K 23. členu: 

Naslov člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(utemeljenost načrtovane gradnje žičniške naprave)« 

V tretjem odstavku se doda nova 1. alineja: 
»- če je za načrtovano napravo izkazan javni interes iz 1 .a člena tega zakona,« 

Obrazložitev: 
Ker se za graditev žičniške naprave podeljuje koncesija, kadar je gradnja v javnem 
interesu, se pri oceni potrebnosti po taki napravi najprej ugotavlja ali je izkazan javni 
interes. 

K 25. členu: 

V tretjem odstavku se besede »gradnjo žičniške naprave« nadomestijo z besedami 
»umestitev žičniške naprave v prostor«. 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe in pomeni natančnejšo 
opredelitev prostorskega akta, ki določa umestitev žičniške naprave v prostor. 
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K 26. členu: 

V prvem odstavku se besedilo »mora koncesijski akt vsebovati« nadomesti z 
besedilom »lahko koncesijski akt vsebuje«. 

Obrazložitev; 
Z amandmajem se odpravlja zahteva glede vsebine koncesijskega akta, saj obstaja 
možnost, da žičniška naprava ni vezana na smučišče ali da za ureditev teh 
smučarskih prog skrbi druga oseba. 

K 29. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Črtanje 29. člena ima za posledico, da pogoje koncesije določi koncendent v 
koncesijskem aktu. Vsebina drugega odstavka tega člena pa je vključena v 
amandmaju na 21. člen. 

K 31. členu: 

V prvem odstavku se besedilo »žičniško napravo« nadomesti z besedilom »gradnjo 
žičniške naprave« in beseda » te« nadomesti z besedo »obstoječe«. 

V drugem odstavku se črtajo besede »ali koncesijski pogodbi«. 

Obrazložitev: 
Dopolnitev besedila v prvem odstavku je redakcijske narave. Namen dopolnitve je, 
da je jasneje zapisano, da se določba nanaša na koncesijo za gradnjo žičniške 
naprave. Amandma na drugi odstavek temelji na pripombi Zakonodajno-pravne 
službe, ki meni, da morajo biti pogoji za odvzem koncesije v javnem interesu vselej 
določeni v koncesijskem aktu in ne le v koncesijski pogodbi. 

K 32. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Žičniške naprave ne postanejo del stečajne mase koncesionarja, ampak 
postanejo z dnem prenehanja koncesijskega razmerja last koncedenta. O obsegu 
žičniške naprave, ki se izloči, odloči pristojni organ koncedenta z odločbo v 
upravnem postopku. Pristojni organ koncedenta lahko odloči, da žičniške naprave 
ostanejo v celoti ali delno del stečajne mase, če to ni v nasprotju z javnim interesom, 
kateremu so namenjene.« 

V osmem odstavku se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »za čas do 
določitve novega koncesionarja«. 
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Obrazložitev: 
Koncedent ima z določbo v drugem odstavku možnost, da gre v stečajno maso 
žičniška naprava kot celota ali pa le njen posamezni del (stavbe, oprema, zemljišča, 
ipd.). 
Zaradi jasnosti določbe in navezave na 10. odstavek je potrebno razrešiti stanje v 
vmesnem obdobju do prenosa dejavnosti prevoza na novega koncesionarja. 

K 33. členu: 

V tretjem odstavku se za besedo »izdano« vstavi besedilo: 
»brez koncesijske pogodbe ali«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem je dodan nov ničnostni razlog za gradbeno dovoljenje, to je, če se 
gradbeno dovoljenje izda brez predhodne koncesijske pogodbe. 

K 35. členu: 

V prvem odstavku se besedilo »podeljena koncesija za gradnjo, sklenjena 
koncesijska pogodba in sprejet lokacijski načrt« nadomesti z besedilom »sprejet 
lokacijski načrt, podeljena koncesija za gradnjo in sklenjena koncesijska pogodba«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Če koncesionar v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi 
lastninske, stavbne pravice ali služnosti v javno korist na nepremičnini iz prejšnjega 
odstavka, te pogodbe ne uspe skleniti, vloži na njegov predlog koncedent kot 
razlastitveni upravičenec nemudoma predlog za razlastitev oziroma omejitev 
lastninske pravice « 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za prenos lastninske pravice, stavbne pravice ali služnosti na razlaščeni 
nepremičnini na koncesionarja se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo prodajo 
stvarnega premoženja države.« 

Obrazložitev: 
Amandma izhaja iz pripomb Zakonodajno-pravne službe, ki izraža pomislek o tem, 
da bi bil koncesionar razlastitveni upravičenec. Predlagana nova odstavka rešujeta 
položaj tako, da je razlastitveni upravičenec še vedno le država ali občina kot 
koncedent, vendar je njegova zakonska dolžnost, da začne postopek razlastitve, če 
koncesionar ne uspe s pogodbo pridobiti nepremičnine. Ker pa bo koncesionar 
zagotovil sredstva za nepremičnino, je treba v zakonu prenos pravice na 
koncesionarja izvzeti iz splošnih pravil o prodaji državnega premoženja in omogočiti 
neposreden prenos te pravice na koncesionarja. 
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K 36. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Črtanje 36. člena se izvede zato, ker bo v dosedanja vsebina tega člena vsebinsko 
ustrezneje urejena z amandmajem k 37. členu. 

K 37. členu: 

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»(1) Kadar lokalna skupnost tako odloči, se javni prevoz potnikov po žičniških 
napravah opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba).« 

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se napovedni stavek 
spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Občina lahko določi, da se javni prevoz potnikov kot javna služba opravlja po 
naslednjih žičniških napravah: « 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 
Združitev členov se izvede zaradi tega, ker bo zakon le predvidel, da bo lokalna 
skupnost lahko določila prevoz potnikov po žičniških napravah kot izbirno 
gospodarsko javno službo. 

K 39. členu: 
V tretjem odstavku se črta besedilo«, ali če je na podlagi pravnega posla s 
koncesionarjem upravljavec take žičniške naprave«. 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi Zakonodajno-pravne službe, pri čemer se ohranja določba, 
da mora lokalna skupnost za gradnjo žičnice pridobiti koncesijo države kot vsi drugi 
potencialni investitorji. 

K 40. členu: 

V drugem odstavku se za besedama »koncesijski akt« vstavi besedi »za graditev«. 

Obrazložitev: 
Zaradi jasnosti določbe se doda besedi«za graditev«. 
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K 42. členu: 

V tretjem odstavku se: 

-1. alinea spremeni tako, da se glasi: 
»- če koncesionar ali upravljavec, ki ga je ta določil, ne sklene koncesijske pogodbe 

za izvajanje javne službe« 

- v 2. alinei za besedami »ki ga je« vstavi beseda »ta« 

- v 3. alinei za besedami »ki ga je« vstavi beseda »ta«. 

Obrazložitev: 
Zaradi jasnosti določbe in zaradi redakcije se besedilo člena ustrezno spremeni. 

K 43. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Izvajalec javne službe mora javno službo izvajati neprekinjeno, razen če predpis 
občine ne določa drugače.« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na priporočilu Zakonodajno-pravne službe in je redakcijske narave. 

K 44. členu: 

V prvem odstavku se črta beseda »drugih« in se za besedo »prevoznikov« doda 
besedilo »v drugih vrstah prometa«. 

Obrazložitev: 
Zaradi jasnejše in nedvoumne določbe se doda, da se vozni redi usklajujejo z 
voznimi redi prevoznikov v drugih vrstah prometa. 

K 46. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Nadomestilo mora skupaj s prihodki ustvarjenimi s ceno za prevoz zagotoviti 
pokritje stroškov izvajanja javne službe, povračilo vlaganj v infrastrukturo javne 
službe in povprečni tržni donos na vložena sredstva.« 

Obrazložitev: 
Zaradi jasnejše dikcije je besedilo odstavka spremenjeno. 
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K 47. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Upravljavec žičniške naprave mora organizirati njeno obratovanje in vzdrževanje 
tako, da je zagotovljena varnost prevoza oseb, varnost ljudi in premoženja v 
vplivnem območju žičniške naprave kot tudi varnost osebja, zaposlenega pri 
obratovanju. Obratovanje in vzdrževanje mora biti prilagojeno velikosti, tehničnim 
lastnostim, kakor tudi tveganjem lokacije, kjer se nahaja žičniška naprava.« 

V drugem odstavku se za besedo »upravljavec« dodata besedi »žičniške naprave«. 

V tretjem odstavku se za besedo »vlečnice« doda besedilo »iz tretjega odstavka 19. 
člena« 

Obrazložitev: 
V določbi so smiselno povzete določbe veljavnega zakona, ki opredeljujejo splošne 
zahteve za upravljavca žičniških naprav. Dodane besede »žičniške naprave« so 
uvedene zaradi zagotavljanja uporabe enotne terminologije v zakonu. Tretji odstavek 
je dopolnjen, da je jasno razvidno, na katere naprave se določba nanaša. 

K 48. členu 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti 
strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter 
izpolnjevati posebne zdravstvene in psihofizične pogoje, skladno z določbami tega 
zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja varno 
obratovanje žičniške naprave.« 

Dodajo se novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 

»(4) Posebne zdravstvene, psihofizične in druge pogoje in pogoje ugotavljanja 
zdravstvenega stanja osebja predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju z 
ministrom. Predpis mora vsebovati tudi določbe o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
zdravstveni zavod, ki lahko opravlja preglede teh delavcev, o rokih pregledov in 
druge pogoje. 

(5) Zdravstvena sposobnost osebja se mora preverjati z rednimi in izrednimi 
zdravstvenimi pregledi. Psihofizično stanje delavcev se ugotavlja dnevno. 

(6) Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco opravlja in vodi zdravstveni 
zavod, ki izpolnjuje predpisane pogoje ter ima pooblastilo ministra pristojnega za 
zdravje v soglasju z ministrom. 
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(7) Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka mora delodajalca obveščati o 
ugotovitvah glede zdravstvenih sposobnosti osebja z opravljanje del h katerim je 
razporejeno.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem so določene zahteve v zvezi z izpolnjevanjem zdravstvenih pogojev 
za osebje, ki obratuje in vzdržuje žičniške naprave. 

K 49. členu: 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Vodja obratovanja ali njegov namestnik skrbita za dnevno izvajanje notranjega 
nadzora nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpolnjevanjem pogojev, od 
katerih je odvisna varnost prometa na žičniški napravi. Vodja obratovanja ali njegov 
namestnik skrbita za to, da je osebje usposobljeno v skladu s prvim odstavkom 48. 
člena.« 

Obrazložitev: 
Vodja obratovanja ali njegov namestnik sta odgovorna za varno obratovanje žičniške 
naprave. Izvajanje navodila za obratovanje in ustrezno usposobljeno osebje so 
temeljni pogoji za varno obratovanje, katerih izpolnjevanje morata nadzirati vodja 
obratovanja in njegov namestnik. 

K 50. členu: 

Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Če vodja obratovanja opravlja svoje delo neustrezno ali nezanesljivo, mu lahko 
minister na predlog inšpektorice ali inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) z 
odločbo pooblastilo deloma ali v celoti odvzame.« 

Obrazložitev: 
Z določbo se natančneje ureja način odvzema pooblastila. 

K 51. členu: 

Tretji odstavek se dopolni tako, da se pred piko doda besedilo« in jih po potrebi 
odstraniti z območja obratovanja«. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(6) V primeru nesreče ali drugega izrednega dogodka na žičniški napravi, mora 
upravljavec te naprave o tem nemudoma obvestiti inšpektorja za žičniške naprave, v 
skladu s predpisi pa tudi druge pristojne organe in službe ter narediti pisno poročilo.« 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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»(7) Organizacijo reševanja iz žičniške naprave v primeru nesreče ali drugega 
izrednega dogodka na žičniški napravi predpiše minister.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se v tretjem odstavku urejajo postopki za zagotavljanje varnosti 
obratovanja. 
Z amandmajem je v šestem odstavku določen pravilnejši vrstni red opravil v primeru 
nesreče ali izrednega dogodka (najprej se obvesti inšpektorja in druge pristojne 
organe, potem pa se izdela poročilo). 
Popravek besedila sedmega člena je redakcijske narave. 
K 52. členu: 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Upravljavec žičniške naprave mora zagotavljati dnevno izvajanje notranjega 
nadzora nad izvrševanjem navodila za obratovanje in izpolnjevanjem pogojev, od 
katerih je odvisna varnost obratovanja žičniške naprave.« 

Četrti in peti odstavek se črtata 

Obrazložitev: 
Sprememba drugega odstavka je redakcijske narave in se navezuje na 49. člen 

Za novi 52. a člen: 

Za 52. členom se doda novi 52.a člen. 

»52.a člen 
(splošni prevozni pogoji) 

(1) Upravljavec žičniške naprave mora določiti splošne prevozne pogoje, obratovalni 
čas in cenik ter jih javno objaviti na ustreznih mestih. Splošni prevozni pogoji 
obsegajo določbe o tem, kdo oziroma kakšno blago in pod kakšnimi pogoji se lahko 
prevaža z žičniško napravo in kdo oziroma kakšno blago ne, ter kako se morajo 
osebe vesti na postajah žičniške naprave in pri prevozu. 

(2) S splošnimi prevoznimi pogoji je potrebno zagotoviti, da osebe upoštevajo 
navodila obratovalnega osebja in da se pri uporabi žičniške naprave obnašajo tako, 
da je zagotovljeno varno in redno obratovanje in prevoz z žičniško napravo.« 

Obrazložitev: 
Iz 52. člena, ki obravnava obratovalne dokumente, so v posebni novi 52.a člen 
izločene določbe v zvezi s splošnimi prevoznimi pogoji. 

K 53. členu: 

Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
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»Za vsako novo žičniško napravo je potrebno pred tehničnim pregledom v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov, opraviti strokovno tehnični pregled ob smiselni 
uporabi določb, ki urejajo postopek tehničnega pregleda.« 

Za dosedanjim četrtim odstavkom se umesti dosedanji sedmi odstavek, ki postane 
peti odstavek, v besedilu katerega se beseda »organizacija« nadomesti z besedilom: 
»pravna oseba ali podjetnik posameznik«. 

Peti odstavek postane šesti in se spremeni tako, da se glasi: 
»(6) Pravne osebe ali podjetniki posamezniki lahko pridobijo pooblastilo ministra, v 
kolikor izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- razpolagajo z ustrezno opremo za izvajanje strokovno tehničnih pregledov 
vključno s pregledi vrvi žičniških naprav z neporušno metodo, 

- razpolagajo z zadostnim številom ustrezno strokovno usposobljenih izvajalcev 
strokovno tehničnih pregledov za posamezne sklope žičniških naprav in imajo 
tudi znanje za izvajanje strokovno tehničnih pregledov vrvi z neporušno 
metodo.« 

Šesti odstavek, ki postane sedmi, se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogoje in postopek ugotavljanja usposobljenosti za izvajanje strokovno tehničnih 
pregledov predpiše minister.« 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku je jasneje določeno, da je za nove žičniške naprave potrebno 
najprej zvesti strokovno tehnični pregled po določilih tega zakona, po tem pa se 
izvede še tehnični pregled po določilih zakona o graditvi objektov. 
Peti odstavek je spremenjen tako, da je jasneje določena zahteva glede potrebne 
opreme in znanj za izvajanje strokovno tehničnih pregledov, posebej pa so 
izpostavljene zahteve glede izvajanja pregledov vrvi z neporušno metodo. 
Šesti odstavek je dopolnjen z zahtevo, da minister predpiše tudi postopek 
ugotavljanja usposobljenosti za izvajanje strokovno tehničnih pregledov in 
opremljenost izvajalcev pregledov. 
Sprememba v sedmem odstavku je redakcijske narave (uskladitev terminologije s 
četrtim odstavkom). 

K 54. členu: 

V prvem odstavku se črta besedilo »po rednih vzdrževalnih delih,«. 

V drugem odstavku se besedilo »po lastni presoji« nadomesti z besedilom« v 
primerih iz prejšnjega odstavka«. 

Obrazložitev: 
Zahteva, da bi se strokovno tehnični pregledi izvajali tudi po rednih vzdrževalnih 
delih, ni potrebna, ker se z rednimi vzdrževalnimi deli ne spreminja varnost 
obratovanja in drugi parametri žičniške naprave. 
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K 55. členu: 

V tretjem odstavku se: 

- besedilo 2. alineje spremeni tako, da se glasi: 
»- so izpolnjeni pogoji, ki so pomembni za začetek obratovanja v skladu s koncesijo,« 

- v besedilu 4. alineje besedilo »na razpolago« nadomesti z besedilom »zagotovljeno 
strokovno«. 

V četrtem odstavku se besedilo: 

-1. alineje spremeni tako, da se glasi: 
»- 4 leta od dokončnosti dovoljenja za začetek obratovanja žičniške naprave na prvi 
lokaciji,«. 

- 3. alineje spremeni tako, da se glasi: 
»- 2 leti za dovoljenje, ki je izdano po preteku 13 let od dokončnosti dovoljenja iz prve 
alineje«. 

V petem odstavku se besedilo »Imetnik dovoljenja za obratovanje«' nadomesti z 
besedilo »Upravljavec žičniških naprav«. 

Obrazložitev: 
V petem odstavku je natančneje določeno, da v primeru, ko koncesionar in 
upravljavec nista ista oseba, vloži vlogo za novo koncesijo upravljavec. Ostale 
spremembe so redakcijske narave. 

K 57. členu: 

V drugem odstavku se beseda »investitor« nadomesti z besedo »koncesionar«. 

Obrazložitev: 
Nosilec pravic je koncesionar, zato je z amandmajem izraz »investitor« nadomeščen 
z ustreznejšim izrazom »koncesionar«. 

K 58. členu: 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora upravljavec predložiti dnevnik iz 
prejšnjega odstavka.« 
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Obrazložitev: 

Ker je naslavljanje z amandmajem predvideno že v 50. členu je potrebno čien 
ustrezno spremeniti. 

K 59. členu: 

V prvem odstavku se: 

- besedilo 1. alineje spremeni tako, da se glasi: 
»- nemoten vstop in prehod preko nepremičnine, ko je to potrebno za redno 
obratovanje žičniške naprave, njeno vzdrževanje in preglede,« 

- v 2. alinei prvega odstavka besedilo »na vplivnem območju« nadomesti z besedilom 
»v varovalnem pasu«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Upravljavec žičniške naprave v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, 
sodeluje v postopku določanja projektnih pogojev in izdaja soglasja za posege v 
varovalni pas žičniške naprave.« 

Obrazložitev: 
Sprememba besedila v prvem odstavku je redakcijske narave. 
V tretjem odstavku je s spremembo besedila natančneje določeno, da upravljavec 
žičniške naprave sodeluje pri določanju pogojev za gradnjo objektov v varovalnem 
pasu, ker lahko ti objekti vplivajo na varnost obratovanja žičniške naprave. 

K 60. členu: 

V drugem odstavku tega člena se besedi »inšpekcijsko nadzorstvo« nadomestita z 
besedami »naloge inšpekcijskega nadzorstva«. 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe in je redakcijske narave. 

K 61. členu: 

V 1. alineji se beseda »promet« nadomesti z besedo »prevoz«. 

Besedilo 2. alineje se spremeni tako, da se glasi: 
»- izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov o pogojih 
obratovanja žičniških naprav, njihovem varovalnem pasu in o ukrepih za varno 
obratovanje;« 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe so redakcijske narave. 
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K 62. členu; 

Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Poleg ukrepov, za katere je pooblaščen po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, 
inšpektor za žičniške naprave glede na naravo kršitve z odločbo odredi:« 

V prvem odstavku se: 

- v besedilu 2. alinee beseda »prometa« nadomesti z besedo »obratovanja«. 

- v besedilu 3. alineje besedilo »promet na njej« nadomesti z besedilom »njeno 
obratovanje«. 

- v besedilu 4. alineje beseda »prometa« nadomesti z besedo »obratovanja«. 

- v besedilu 5. alineje beseda »prometa« nadomesti z besedo »obratovanja«. 

- v besedilu 6. alineje beseda »promet« nadomesti z besedo »obratovanje«. 

- besedilo 7. alineje spremeni tako, da se glasi: 
»- prepoved ali omejitev gibanja ljudi v najbližji okolici žičniške naprave, če bi bila s 
tem ogrožena varnost ljudi.« 

Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe, ki predlaga črtanje 
besede »lahko«, saj je inšpektor dolžan ukrepati. Ker pa s tem postane stavek 
nejasen, je dodano, da inšpektor pri določitvi ukrepa upošteva naravo kršitve. 

K 64. členu: 

Na koncu 1. alinee prvega odstavka se pred podpičjem doda: » (47. člen)« 

V 2. alinei prvega odstavka se besedi »vplivnem območju« nadomestita z besedama 
»varovalnem pasu«. 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe, da se opredeli navezava 
na člen, na kateri se določba nanaša. 
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K 67. členu : 

V 1. alinei prvega odstavka se na koncu pred podpičjem doda: »(47, 52.a člen)« 

V 4. alinei se na koncu pred podpičjem doda: »(51/7 člen)« 

V 5. alinei se na koncu pred podpičjem doda:«(51/7 člen)« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe, da se opredeli navezava 
na člen, na kateri se določba nanaša. 

K 69. členu: 

Na koncu prvega odstavka se pred piko doda besedilo: »brez soglasja iz tretjega 
odstavka 59. člena tega zakona ali v nasprotju z njim.« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na pripombi Zakonodajno-pravne službe, da se opredeli navezava 
na člen, na kateri se določba nanaša. 

K 70. členu; 

Besedilo člena se spremni tako, da se glasi: 
» Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če s 
svojim obnašanjem ogroža obratovanje žičniške naprave, svojo varnost ali varnost 
drugih oseb (51/3 člen).« 

Za novi 70.a člen: 

Za poglavjem IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda novi 70. a člen, ki se 
glasi: 

»70.a člen 
(predpisi ministra) 

(1) Minister izda podzakonske akte iz 4., 9., 18., 48., 50., 51. in 53. člena tega 
zakona najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za zdravje, ob soglasju 
ministra, predpis iz 48. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na priporočilu Zakonodajno-pravne službe, da je potrebno določiti 
predpise, ki morajo biti izdani na podlagi tega zakona ter rok za izdajo teh predpisov. 
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K 76. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Globe, določene s tem zakonom se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni, in sicer za: 

1. prekršek iz 63. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

2. prekršek iz 64. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

3. prekršek iz 65. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 

- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

4. prekršek iz 66. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 300.000 do 750.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 750.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 200.000 tolarjev; 

5. prekršek iz 67. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

6. prekršek iz 68. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

7. prekršek iz 69. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 150.000 do 300.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- fizična oseba v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

8. prekršek iz 70. člena tega zakona: 
- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev.« 

Obrazložitev: 
Amandma temelji na 'pripombi Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, na 
uveljavitev novega zakona o prekrških in zamik njegove uporabe na 1.1.2005. 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je po opravljeni razpravi o posameznih členih 
zakona ter po končani razpravi in glasovanju o vloženih amandmajih poslanca ter 
amandmajih odbora v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval še 
o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. 

* * * 

Ob upoštevanju sprejetih amandmajev je v skladu s prvim odstavkom 133. člena 
poslovnika Državnega zbora pripravljen dopolnjen predlog zakona žičniških 
naprav za prevoz oseb, ki je sestavni del poročila odbora. 

Poročilo odbora bo na seji Državnega zbora predstavil član odbora Leopold Kremžar. 

Alenka Mikuž, univ.dipl.prav., I.r. Janko Veber, l.r. 
svetovalka podpredsednik 

> 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB 
(ZŽNPO) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa zahteve glede varnosti konstrukcije žičniških naprav, pogoje 
za gradnjo žičniških naprav, zahteve glede načina in varnosti obratovanja 
žičniških naprav, pogoje javnega prevoza oseb po žičniških napravah in 
gospodarske javne službe tega prevoza ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

1 a. člen 
(javni interes za graditev žičniških naprav) 

Graditev žičniških naprav je zaradi njihovega pomena za pospeševanje razvoja 
turizma in rekreativnih dejavnosti, za gospodarski in splošni družbeni razvoj 
manj razvitih in demografsko ogroženih območjih in zaradi smotrne ter okolju 
prijazne rabe prostora za postavitev žičniške naprave, v javnem interesu. 

2. člen 
(uporaba zakona) 

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za žičniške naprave, ki so namenjene 
za prevoz oseb, ne glede na to, ali gre za napravo, ki je namenjena prevozu 
nedoločenega kroga oseb (javni prevoz) ali pa je namenjena določeni 
skupini uporabnikov. 

(2) Žičniške naprave, ki so namenjene prevozu stvari in izpolnjujejo varnostne 
zahteve iz II. poglavja tega zakona, se lahko izjemoma uporabijo za prevoz 
oseb: 

- če je tak prevoz nujno potreben zaradi delovnega procesa (n.pr. zaradi 
vzdrževanja in podobno); 

- če gre za prevoz v zvezi z nalogami zaščite in reševanja; 
- v drugih nujnih in izjemnih primerih. 

(3) Ta zakon se ne uporablja za rudniške žičniške naprave za prevoz ljudi In za 
žičniške naprave, ki se uporabljajo kot delovne priprave, katerih konstrukcija in 
obratovanje je urejeno s posebnimi predpisi. 
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3. člen 
(vrste in podsistemi žičniških naprav) 

(1) Žičniške naprave za prevoz oseb se glede na tehnološke značilnosti delijo 
na: 

1. vzpenjače; 

2. žičnice: 
a.) nihalne žičnice, 
b.) krožne žičnice: 

- krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno ločljivo pritrjena na vrv, 
- krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na 

vrv, 
c.) žičnice, ki pozimi delujejo kot vlečnice. 

3. vlečnice: 
a.) stalne vlečnice (ki so fiksno postavljene na neki lokaciji), 
b.) začasno postavljene (montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo). 

(2) Žičniške naprave so glede na obratovalno tehnične in vzdrževalno tehnične 
zahteve sestavljene iz naslednjih podsistemov: 

1. vrvi in vrvnih zvez; 

2. pogonov in zavor; 

3. strojne opreme: 
a.) napenjalne naprave, 
b.) pogonska postaja, 
c.) oprema proge; 

4. vozil, ki so sestavljena iz: 
e.) kabin, sedežev ali vlečnih naprav, 
f.) nosilnih sklopov, 
g.) pogonskih naprav, 
h.) prižemk; 

4. elektrotehničnih naprav: 
a.) krmilne, kontrolne in varnostne naprave, 
b.) komunikacijska in informacijska oprema, 
c.) oprema za zaščito pred strelo; 

t 
5. reševalne opreme: 

a.) fiksna reševalna oprema, 
b.) prenosna reševalna oprema. 
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4. člen 
(evidence) 

(1) Ministrstvo, pristojno za promet vodi evidenco žičniških naprav in vseh, s tem 
zakonom določenih subjektov, ki vplivajo na varnost obratovanja žičniških naprav. V 
evidenci se vodijo podatki, določeni s tem zakonom. 

(2) V evidenci žičniških naprav se vodijo naslednji podatki: 
- podatki o tehničnih in tehnoloških lastnostih žičniških naprav. 
- podatki o prometu, kontrolah in izrednih dogodkih na žičniških napravah. 
- podatki o obratovalnih dovoljenjih in upravljavcih žičniških naprav. 

(3) Natančno vsebino podatkov iz prejšnjega odstavka in način ter dinamiko 
njihovega posredovanja predpiše ministrica ali minister, pristojen za promet (v 
nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu: minister). 

(4) V evidenci subjektov, ki vplivajo na varnost žičniških naprav se vodijo naslednji 
podatki: 

- podatki o pooblastilih vodij obratovanja (ime in priimek, EMŠO, stalno 
bivališče, datum opravljenega izpita), 

- podatki o pooblaščenih izobraževalnih organizacijah, 
- podatki o organih za zagotavljanje skladnosti, 
- podatki o pooblastilih izvajalcev strokovno tehničnih pregledov 
- podatki o koncesijah za izvajanje javnega prevoza po žičniških napravah. 

(5) Podatki iz prejšnjih odstavkov se vodijo ves čas, ko je posamezna žičniška 
naprava vpisana v evidenco žičniških naprav. V obliki arhiva se podatki hranijo še 5 
let od dne, ko je bila žičniška naprava odstranjena. 

(6) Podatki iz prejšnjih odstavkov, razen osebnih podatkov, se lahko posredujejo 
drugim organom, če to zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno z 
dejavnostjo, s katero se ukvarjajo subjekti, katerih podatki se vodijo v evidencah iz 
tega člena. 

5. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Žičniška naprava je naprava za prevoz oseb v vozilih oz. za vlečenje z 
vlečnimi napravami, ki jih nosi oz. vleče ena ali več vrvi in ni dvigalo (lift) 
ali poševno dvigalo. V kolikor ni izrecno v tem zakonu drugače določijo, 
pomeni izraz žičniška naprava žičniško napravo za prevoz oseb. 

2. Sklop žičniške naprave je bodisi sestavni del, skupina sestavnih delov, 
delni sistem ali kompletni sistem žičniške naprave. Sklopi so praviloma 
strojniški sklopi, lahko pa pripadajo področjem gradbeništva, 
elektrotehnike, pnevmatske ali hidravlične opreme oziroma 
avtomatizaciji in krmiljenju. 

3. Varnostni sklop pomeni vsak sestavni del, skupina sestavnih delov, 
delni sistem ali kompletni sistem žičniške naprave in vsako enoto, ki je 
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vgrajena v žičniško napravo za zagotovitev varnostne funkcije in je bila 
identificirana z varnostno analizo, njena napaka pa ogroža varnost ali 
zdravje oseb, bodisi uporabnikov, obratovalnega osebja ali tretjih oseb. 

4. Žičnica je žičniška naprava, pri kateri vozila nosi ena ali več vrvi. Pojem 
žičnice je neodvisen od načina premikanja vrvi, funkcije vrvi, načina 
priključevanja vozil na vrv ter vrste vozil. 

5. Nihalna žičnica je žičnica, pri kateri vozila vozijo med postajami v 
nihalnem način; nihalne žičnice so navadno opremljene z dvema 
zaprtima voziloma ali dvema skupinama vozil, ki so trajno pritrjene na 
vlečno oz transportno vrv. 

6. Krožna žičnica je žičnica, pri kateri se vozila premikajo vedno v isti 
smeri; pritrditev vozil na vrv je lahko izvedena s fiksno ali vklopljivo 
prižemko. 

7. Vzpenjača je žičniška naprava, pri kateri se vozila vlečejo s pomočjo ene 
ali več vrvi po vozišču na tleh ali trdni konstrukciji; praviloma se vozila 
premikajo na kolesih različnih izvedb, ki so prilagojena vozišču. 

8. Vlečnica je žičniška naprava, ki vleče osebe na smučeh ali drugi primerni 
opremi s pomočjo vlečne naprave po vlečni poti; pritrditev vlačila na vrv 
je lahko s fiksno ali vklopljivo prižemko. 

9. Obratovanje je tehnološki proces v katerem se izvaja prevoz oseb z 
žičniškimi napravami zgrajenimi za te namene. 

10. Upravljavka ali upravljavec (v nadaljnjem besedilu se uporablja 
naslavljanje v moškem spolu: upravljavec) je fizična ali pravna oseba, ki 
je odgovorna za obratovanje žičniških naprav. 

11. Pritrditev na vrv je sklop vozila ali vlačila za neposredno pritrditev na 
vrvno zanko; povezava je lahko fiksna ali vklopljiva. 

II. VARNOST KONSTRUKCIJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV 

6. člen 
(varovalni pas žičniških naprav) 

Varovalni pas žičniške naprave obsega prostor pod žičniško napravo in pas na 
obeh straneh tega prostora, v katerem je zaradi delovanja žičniške naprave 
ogrožena varnost ljudi in premoženja. Širina in višina varovalnega pasu se 
določi glede na tehnične lastnosti naprave in druge vplivne okoliščine v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s predpisom ministra. 
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7. člen 
(potek proge) 

(1) Potek proge žičniške naprave je potrebno izbrati tako, da je ugodna za 
obratovanje in zagotavlja varnost žičniške naprave. 

(2) Izogibati se je potrebno področij, ki so izpostavljena snežnim plazovom, 
padajočemu kamenju, zemeljskim plazovom, močnemu vetru, žledu in nevarnosti 
požarov. 

8. člen 
(varnostna analiza in varnostno poročilo) 

(1) Na zahtevo pravne ali fizične osebe, ki želi graditi žičniško napravo ali 
njene pooblaščene zastopnice oziroma zastopnika (v nadaljnjem besedilu se 
uporablja naslavljanje v moškem spolu: zastopnik)« se za vsako načrtovano 
žičniško napravo, podsistem ali varnostni sklop, izdela varnostna analiza, ki 
zajema vse varnostne vidike sistema in njegove okolice v zvezi s 
projektiranjem, izvedbo in obratovanjem žičniške naprave. Varnostna analiza 
omogoča na podlagi preteklih izkušenj prepoznati verjetna tveganja, do katerih 
lahko pride med obratovanjem. 

(2) V varnostni analizi je potrebno upoštevati vse predvidene načine 
obratovanja. Analizo je potrebno izvesti po priznani ali uveljavljeni metodi ter 
pri tem upoštevati najsodobnejšo tehnologijo in celovitost določene žičniške 
naprave. 

(3) Varnostna analiza mora zajemati tudi varnostne naprave in njihov vpliv na 
žičniško napravo in z njo povezane podsisteme, ki jih varnostne naprave 
sprožijo. Varnostne naprave morajo delovati tako, da : 

- zaznajo okvare, napake ali izpad delovanja in samodejno zagotovijo, da 
žičniške naprave ostanejo v stanju, ki zagotavlja varnost bodisi v načinu 
zasilnega obratovanja bodisi v stanju mirovanja ob prekinitvi 
obratovanja ter da so redundantne (varnostno funkcijo za določen sklop 
zagotavlja več varnostnih naprav) in pod nadzorom ali 

- so take, da je verjetnost izpada delovanja predvidljiva in da glede 
varnosti delovanja dosegajo kriterije za varnostne naprave iz prve alinee 
tega odstavka.« 

(4) Varnostna analiza je podlaga za izdelavo seznama tveganj in nevarnih 
situacij in za določitev seznama varnostnih sklopov. Na osnovi rezultatov 
varnostne analize se izdela varnostno poročilo. Varnostno poročilo je povzetek 
nevarnosti in nevarnih dogodkov pri obratovanju. Na osnovi varnostnega 
poročila je določen seznam varnostnih sklopov. 

(5) Varnostne analize z varnostnim poročilom izdelujejo pravne osebe ali 
podjetnice posameznice oziroma podjetniki posamezniki (v nadaljnjem 
besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu: podjetniki posamezniki), ki 
projektirajo žičniške naprave in pripadajoče elektronske sklope ter pravne 
osebe in podjetniki posamezniki iz 53. člena tega zakona. 
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9. člen 
(varnostni sklopi) 

(1) Varnostni sklopi morajo izpolnjevati temeljne zahteve: 
- glede posameznih elementov infrastrukture žičniških naprav, 
- glede vrvi, pogonov in zavor ter mehanskih in električnih naprav, 
- glede vozil in vlečnih naprav, 
- glede opreme za uporabnike, 
- obratovalno-tehnične zahteve in 
- da je izvedena varnostna analiza. 

(2) Varnostni sklopi se lahko dajo v obratovanje samo, če so pravilno vgrajeni 
in vzdrževani ter uporabljeni za predvidene namene. Zagotavljati morajo, da 
žičniška naprava ne ogroža zdravja ali varnosti oseb ter varnosti premoženja. 

(3) Varnostni sklopi za uporabo v žičniških napravah se lahko dajo v promet in 
vgrajujejo v žičniške naprave ter uporabljajo v njih le, če so v skladu z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(4) Podrobnejše zahteve iz prvega odstavka predpiše minister. 

10. člen 
(skladnost varnostnih sklopov) 

(1) Varnostni sklopi žičniških naprav, razen varnostnih sklopov iz 14. člena 
tega zakona, se lahko dajo v promet in vgrajujejo v žičniške naprave ter 
uporabljajo v njih le, če so opremljeni z znakom skladnosti CE in jim je 
priložena izjava o skladnosti. 

(2) Izjava o skladnosti se izda, če je za varnostni sklop ugotovljena skladnost 
na način, določen s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanim predpisom 
ministra. Izjava o skladnosti varnostnega sklopa mora vsebovati naslednje 
podatke: 

- firma in sedež proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika* pri 
čemer mora pooblaščeni zastopnik navest tudi firmo in sedež 
proizvajalca, 

- opis varnostnega sklopa (znamka, tip, ipd.), 
- podrobne podatke o uporabljenem postopku za pridobitev izjave o 

skladnosti, ki so opredeljeni v predpisu ministra, 
- vse ustrezne določbe, s katerimi mora biti sklop skladen in zlasti 

določbe v zvezi s pogoji za uporabo, 
- ime in naslov vseh organov za ugotavljanje skladnosti, ki so sodelovali v 

postopku pridobivanja izjave o skladnosti in datum certifikata o 
ocenjevanju s podrobnimi podatki o trajanju in pogojih veljavnosti tega 
certifikata, kadar je to potrebno, 

- napotilo na primerne usklajene standarde, kadar je to primemo, 
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- podpis pooblaščene osebe proizvajalca ali njenega pooblaščenega 
zastopnika. 

(3) Izjava o skladnosti in spremljajoča tehnična dokumentacija mora biti 
datirana in podpisana. Sestavljena mora biti v slovenskem jeziku ali v enem od 
uradnih jezikov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti). 

(4) Preden se da določen varnostni sklop v promet v Republiki Sloveniji mora 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ali tisti, ki daje varnostni sklop v 
promet: 

- predložiti varnostni sklop v postopek presoje skladnosti, 
- na varnostni sklop namestiti znak skladnosti CE in sestaviti izjavo o 

skladnosti. 

(5) Postopek ugotavljanja skladnosti varnostnega sklopa opravlja organ za 
ugotavljanje skladnosti na zahtevo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 
zastopnika ali tistega, ki daje varnostni sklop v promet. 

(6) Če za varnostni sklop veljajo tudi drugi predpisi, ki tudi predvidevajo 
nameščanje znaka skladnosti CE, znak pomeni, da se predvideva tudi 
skladnost varnostnega sklopa z določbami teh drugih predpisov. 

(7) Obveznosti iz tega člena veljajo tudi za osebe, ki izdelujejo varnostne 
sklope za lastno uporabo. 

11. člen 
(znak skladnosti CE) 

(1) V kolikor je varnostni sklop opremljen z znakom skladnosti CE, mora to biti 
na sklopu razločno vidno. V kolikor to ni mogoče, mora biti na varnostni sklop 
trdno pripeta etiketa. 

(2) Opremljanje varnostnih sklopov z dodatnimi oznakami, ki bi lahko privedle 
do zmede v zvezi z znakom skladnosti CE, je prepovedano. Druge oznake so 
lahko nameščene v kolikor ne vplivajo na vidnost in čitljivost znaka skladnosti 

(3) Obliko znaka CE predpiše minister. 

12. člen 
(podsistemi žičniških naprav) 

Podsistemi žičniških naprav so lahko v prometu le, če pripomorejo k temu, da 
naprave, v katere so vgrajeni, izpolnjujejo zahteve iz predpisa ministra iz 18. 
člena tega zakona in če ob strokovni vgradnji, strokovnem vzdrževanju in med 
predvidenim obratovanjem zagotavljajo varnost obratovanja žičniških naprav 
in s tem varnost ljudi in premoženja. 
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13. člen 
(skladnost podsistemov) 

(1) V promet se lahko dajejo, vgrajujejo ter uporabljajo v žičniških napravah le 
podsistemi, ki jim je priložena izjava o skladnosti in predpisana tehnična 
dokumentacija. 

(2) Izjavo o skladnosti podsistema mora sestaviti proizvajalka ali proizvajalec 
(v nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu : 
proizvajalec) ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki je ustanovljen v Skupnosti, 
ali kadar take osebe ni, vsaka fizična ali pravna oseba, ki da podsistem na trg. 

(3) Izjava o skladnosti se izda, če je za podsistem ugotovljena skladnost na 
način, kot ga predpiše minister. Izjava o skladnosti podsistema in spremljajoča 
tehnična dokumentacija morata vsebovati naslednje podatke: 

- firma in sedež pravne osebe oziroma ime in naslov osebe, ki je naročila 
ugotavljanje skladnosti, 

- opis podsistema, 
- ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je izvedel 

ocenjevanje, 
- vse ustrezne določbe, s katerimi mora biti podsistem usklajen, zlasti 

vsakršne omejitve ali pogoje za obratovanje, 
- izid ugotavljanja skladnosti, ki je izveden skladno s predpisom ministra o 

načinu ugotavljanja skladnosti podsistemov, 
- podatke o pooblaščeni osebi proizvajalca ali njegovega pooblaščenega 

zastopnika ali kadar take osebe ni, podatke o fizični ali pravni osebi, ki 
da podsistem na trg. 

(4) Izjava in spremljajoča tehnična dokumentacija morata biti datirani in 
podpisani. Sestavljeni morata biti v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih 
jezikov Skupnosti. 

(5) Postopek za ugotavljanje skladnosti podsistemov na zahtevo proizvajalca 
ali njegovega pooblaščenega zastopnika, ali tistega, ki daje podsistem v 
promet, opravlja organ za ugotavljanje skladnosti. 

14. člen 
(tehnične inovacije) 

(1) Varnostni sklopi ali podsistemi, ki so bili projektirani in vgrajeni v žičniško 
napravo ob uporabi inovativnega pristopa (tehnična inovacija), se lahko dajo v 
obratovanje na podlagi dovoljenja pristojnega ministra. 

(2) Minister izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka le, če varnostni sklopi ali 
podsistemi žičniške naprave, ki so bili konstruirani kot tehnične inovacije, 
dosegajo vsaj enako stopnjo varnosti, kot to zahtevajo veljavni predpisi za 
varnostne sklope in podsisteme žičniške naprave, kar mora biti ugotovljeno z 
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varnostnim poročilom, izdelanim v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 

(3) Dovoljenje izda minister za vsak primer vgradnje ali uporabe varnostnega 
sklopa oziroma podsistema iz prejšnjega odstavka in z njim določi pogoje, s 
katerimi se zagotovijo temeljne zahteve glede varnosti na predlog pooblaščene 
organizacije. 

15. člen 
(obveznost v zvezi z dokumentacijo) 

Varnostno analizo, izjavo o skladnosti in spremljajočo tehnično dokumentacijo 
v zvezi z varnostnimi sklopi in podsistemi žičniške naprave mora pridobiti 
pravna ali fizična oseba, ki ima namen graditi žičniške naprave ali njen 
pooblaščen zastopnik, kopija teh listin pa se hrani pri žičniški napravi. 

16. člen 
(organi za ugotavljanje skladnosti) 

(1) Organe za ugotavljanje skladnosti varnostnih sklopov in podsistemov 
žičniških naprav določi z odločbo minister, pristojen za trg, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za promet, v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve 
za proizvode in ugotavljanje skladnosti in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. 

(2) Organi za ugotavljanje skladnosti morajo izpolnjevati minimalne pogoje, ki 
jih določa ta zakon. 

17. člen 
(minimalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti) 

(1) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegova direktorica ali direktor (v 
nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu: direktor) in 
osebje, ki je odgovorno za izvajanje postopkov verifikacije, ne morejo biti: 

- projektantka ali projektant, proizvajalec, dobaviteljica ali dobavitelj ali 
monterka ali monter varnostnih sklopov ali podsistemov, ki so 
predmet ugotavljanja skladnosti, 

- pooblaščeni zastopnik katere koli od zgoraj navedenih strank, 
- fizična ali pravna oseba, ki te varnostne sklope ali podsisteme daje na 

trg. 

(2) Organi za ugotavljanje skladnosti neposredno in tudi kot pooblaščeni 
zastopniki ne smejo posegati v projektiranje, proizvodnjo, konstrukcijo, trženje, 
servisiranje ali obratovanje varnostnih sklopov ali podsistemov, ki so predmet 
ugotavljanja skladnosti. To ne izključuje možnosti za izmenjavo tehničnih 
podatkov med proizvajalcem in organom za ugotavljanje skladnosti. 
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(3) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje, zadolženo za 
ugotavljanje skladnosti mora izvajati postopke verifikacije z največjo stopnjo 
strokovne odgovornosti in tehnične usposobljenosti, brez pritiskov in 
vzpodbud, posebej finančnih, ki bi lahko vplivale na presojo ali rezultate 
pregledov. Slednje se še posebej nanaša na pritiske in vzpodbude 
posameznikov ali skupin, ki so zainteresirane za rezultate ugotavljanja 
skladnosti. 

(4) Organ za ugotavljanje skladnosti mora zagotoviti ustrezno usposobljeno 
osebje, ki mu omogoča ustrezno izvajanje administrativnih in tehničnih nalog, 
ki se nanašajo na postopke ugotavljanja skladnosti. Razpolagati mora tudi z 
opremo, ki mu omogoča izvajanje posebnih postopkov ugotavljanja skladnosti. 

(5) Osebje, ki je odgovorno za ugotavljanje skladnosti, mora imeti: 

- tehnično in strokovno usposobljenost, 
- zadostno znanje in izkušnje za izvajanje preizkusov, 
- sposobnost izdelave certifikatov, zapisnikov in poročil potrebnih za 

potrjevanje rezultatov preizkusov. 

(6) Zagotovljena mora biti nepristranskost osebja, ki je zadolženo za 
ugotavljanje skladnosti. 

(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti zavarovano odgovornost za 
strokovno opravljeno delo, razen v primeru, da je odgovornost zavarovana s 
strani države na podlagi zakona ali če je država sama neposredno odgovorna 
za ugotavljanje skladnosti. 

(8) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti zavezuje poklicna tajnost (razen 
do pristojnih organov države, kjer izvaja svoje dejavnosti) v zvezi z vsemi 
podatki, ki jih pridobi pri opravljanju svojih nalog na podlagi tega zakona. 

18. člen 
(predpisi ministra) 

Žičniške naprave morajo biti konstruirane, morajo obratovati in biti vzdrževane 
v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki jih predpiše minister. 

III. KONCESIJA ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE 

1. Splošne določbe 
19. člen 

(obveznost koncesije za gradnjo) 

(1) Za graditev žičniške naprave mora investitor pridobiti koncesijo za graditev, 
s katero investitor pridobi pravico zgraditi in obratovati z žičniško napravo 
skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo. 
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(2) Za rekonstrukcijo žičniške naprave, s katero se poveča dolžina ali bistveno 
spremeni zmogljivost te naprave, je potrebno v skladu z določbami tega 
zakona: 

- oceniti potrebo po rekonstrukciji žičniške naprave, 
- po potrebi sprejeti ali spremeniti oziroma dopolniti ustrezen prostorski 

akt tako, da omogoča rekonstrukcijo žičniške naprave, 
- spremeniti koncesijski akt, 
- skleniti dodatek h koncesijski pogodbi. 

(3) Koncesija ni potrebna za postavitev vlečnic, ki izpolnjujejo vse od 
naslednjih pogojev: 

- niso postavljene dlje kot 5 mesecev na leto, 
- ne obsegajo postavitve stavb, 
- niso daljše od 200 m, 
- hitrost vožnje ne presega 2,5 m/s in 
- njihova zmogljivost ne presega 600 oseb na uro. 

20. člen 
(pristojnost) 

(1) Koncesijo za vlečnico podeli občina, v kateri leži vlečnica. Če leži vlečnica v več 
občinah, podelijo koncesijo skupaj vse občine, v katerih leži vlečnica. 

(2) Koncesijo za žičniško napravo, ki leži na območju mestne občine, podeli mestna 
občina. Če leži žičniška naprava le deloma na območju mestne občine, podelijo 
koncesijo skupaj mestna občina in ostale občine, na območju katerih leži ta naprava. 

(3) Koncesijo za ostale žičniške naprave podeli Republika Slovenija (v nadaljevanju: 
država). 

21. člen 
(subsidiama uporaba) 

V kolikor ta zakon ne določa drugače, se glede postopka podelitve koncesije za 
gradnjo žičniške naprave, vsebine koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, 
pravic koncedenta in koncesionarja v koncesijskem razmerju, prenosa in 
trajanja ter prenehanja koncesijskega razmerja uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja koncesije gospodarske javne službe. 
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2. Predhodni postopek 

22. člen 
(vloga o zainteresiranosti) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki želi graditi žičniško napravo, lahko pri 
pristojnem organu koncedenta vloži vlogo o zainteresiranosti. V primeru, da 
podeli koncesijo država, je pristojni organ ministrstvo, pristojno za promet. 

(2) V vlogi o zainteresiranosti mora vlagateljica ali vlagatelj (v nadaljnjem 
besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu: vlagatelj) navesti 
predvideno lokacijo žičniške naprave, njene tehnične značilnosti in 
zmogljivost, namen uporabe in način obratovanja in vse druge podatke, iz 
katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane gradnje žičniške naprave. 

23. člen 
(utemeljenost načrtovane gradnje žičniške naprave) 

(1) Koncedent na lastno pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti oceni 
potrebo po žičniški napravi. 

(2) Pobudo za oceno potrebe po žičniški napravi lahko da tudi lokalna 
skupnost. 

(3) Zadostna potreba po žičniški napravi obstoji: 

- če je za načrtovano napravo izkazan javni interes iz 1.a člena tega 
zakona, 

- če je lokacija primerna za predvideno postavitev naprave in njeno rabo, 
- če sta lokacija in zmogljivost žičniške naprave ustrezni, 
- če obstoječa ali predvidena turistična opremljenost območja, kjer se 

načrtuje postavitev naprave, oziroma dovolj gosta poselitev območja, 
omogočajo zadostno izrabo zmogljivosti naprave, 

- če je načrtovana naprava ustrezno dostopna in je zagotovljeno ustrezno 
število parkirnih mest. 

(4) Po potrebi koncedent pridobi ustrezne študije in analize, na podlagi katerih 
oceni potrebo po žičniški napravi. 

(5) Minister oziroma pristojni organ lokalne skupnosti, skladno s pristojnostjo 
iz 20. člena tega zakona, odloči o potrebi po žičniški napravi z odločbo. Če se 
odločba izda na podlagi vloge o zainteresiranosti, jo mora minister oziroma 
pristojni organ lokalne skupnosti izdati najkasneje v 3 mesecih od dneva, ko je 
vložena popolna vloga. 

24. člen 
(prostorski akt) 

Če je ugotovljena zadostna potreba po žičniški napravi, pa ta ni skladna z veljavnim 
prostorskim aktom, mora biti pred sprejemom koncesijskega akta sprejet ustrezen 
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prostorski akt, ki omogoča gradnjo žičniške naprave ali več naprav, povezanih v 
sistem. 

3. Koncesijski akt 

25. člen 
(koncesijski akt) 

» 
(1) Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti, ki je pristojna za podelitev 
koncesije. Ce v skladu s tem zakonom za podelitev koncesije pristojnih več 
lokalnih skupnosti, sprejmejo skupen koncesijski akt tako, da ga v enakem 
besedilu sprejmejo sveti vseh lokalnih skupnosti. 

(2) Kadar podeli koncesijo država, je koncesijski akt predpis Vlade Republike 
Slovenije. 

(3) Koncesijski akt lahko pristojni organ koncedenta sprejme šele po uveljavitvi 
prostorskega akta, ki omogoča umestitev žičniške naprave v prostor. 

26. člen 
(vsebina koncesijskega akta) 

(1) Poleg vsebine, ki jo določa zakon, ki ureja koncesije gospodarske javne 
službe, lahko koncesijski akt vsebuje tudi pravice in obveznosti koncesionarja 
v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih 
površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (n.pr. 
naprave za zasneževanje in podobno). 

(2) Če je v skladu s tem zakonom javni prevoz potnikov po žičniški napravi, ki 
je predmet koncesije, občina določila kot lokalno gospodarsko javno službo, 
mora koncesijski akt obsegati tudi obveznost koncesionarja, da bo pridobil 
koncesijo za opravljanje te gospodarske javne službe ali obveznost zagotoviti, 
da bo upravljavec te žičniške naprave pridobil koncesijo za opravljanje te 
gospodarske javne službe. 

(3) Trajanje koncesije se določi v koncesijskem aktu. Če tako določa 
koncesijski akt, se lahko rok koncesije podaljša največ za polovico prvotnega 
roka koncesije. 

(4) Koncesijski akt določi vsebino vloge za pridobitev koncesije, način 
podelitve koncesije in določi organ, ki vodi postopek podelitve koncesije ter 
izda akt o izbiri koncesionarja. Če v skupnem koncesijskem aktu, ki ga sprejme 
več občin, ni določen organ, ki vodi postopek in izda akt o izbiri koncesionarja, 
je to pristojni organ občine, v kateri je spodnja postaja žičniške naprave. 
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4. Podelitev koncesije 

27. člen 
(način podelitve) 

(1) Koncesija za gradnjo žičniške naprave se podeli na podlagi javnega razpisa. 

(2) Brez objave javnega razpisa se podeli koncesija za gradnjo žičniške naprave, ki 
je prometno povezana z že obstoječo žičniško napravo ali napravami, ali v primeru, 
da bodo uporabniki te žičniške naprave uporabljali smučišče oziroma druge 
rekreacijske površine oziroma objekte, ki jih je uredil koncesionar že obstoječih 
žičniških naprav. 

28. člen 
(neposredna podelitev) 

(1) V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona se koncesija podeli 
koncesionarju že obstoječih žičniških naprav na podlagi njegove vloge za pridobitev 
koncesije, razen če je takih koncesionarjev več; v tem primeru se koncesija podeli po 
objavi javnega razpisa. 

(2) Vlogo za pridobitev koncesije mora koncesionar obstoječih naprav vložiti v roku, 
določenem v koncesijskem aktu. 

(3) Če pristojni organ vlogo koncesionarja obstoječih naprav v skladu z zakonom 
zavrže ali zavrne, kakor tudi če koncesionar obstoječih naprav v roku, določenem v 
aktu o izbiri (določitvi) koncesionarja ne sklene koncesijske pogodbe, se koncesija 
podeli po objavi javnega razpisa. 

5. Posebne določbe o koncesijskem razmeiju 

29. člen 
(člen je črtan) 

30. člen 
(odstranitev žičniške naprave) 

(1) Po prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar odstraniti žičniško 
napravo in vse objekte, ki jo sestavljajo, razen če ni v koncesijskem aktu ali 
koncesijski pogodbi drugače določeno. 

(2) Način in pogoji odstranitve žičniške naprave se podrobneje uredijo v 
koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi. V koncesijski pogodbi se določi tudi način 
zavarovanja te koncesionarjeve obveznosti. 

15. november2003 157 poročevalec, št. 96 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

31. člen 
(posebne določbe o odvzemu koncesije) 

(1) Poleg razlogov, iz katerih se lahko odvzame koncesija po zakonu, ki ureja 
koncesije gospodarske javne službe, se lahko koncesija za gradnjo žičniške 
naprave odvzame tudi v primeru, da je v skladu s tem zakonom ugotovljena na 
isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, 
koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo 
oziroma zmogljivejšo napravo v roku, določenem v koncesijskem aktu. 

(2) Pogoji odvzema koncesije iz prejšnjega odstavka se določijo v 
koncesijskem aktu. 

(3) Glede pravnih posledic je ta odvzem izenačen s pravnimi posledicami 
odvzema, ko je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot 
koncesionirana gospodarska javna služba. 

32. člen 
(stečaj koncesionarja) 

(1) Z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice začetka stečajnega 
postopka, preneha po zakonu koncesija za gradnjo žičniške naprave. 

(2) Žičniške naprave ne postanejo del stečajne mase koncesionarja, ampak 
postanejo z dnem prenehanja koncesijskega razmerja last koncedenta. O 
obsegu žičniške naprave, ki se izloči, odloči pristojni organ koncedenta z 
odločbo v upravnem postopku. Pristojni organ koncedenta lahko odloči, da 
žičniške naprave ostanejo v celoti ali delno del stečajne mase, če to ni v 
nasprotju z javnim interesom, kateremu so namenjene. 

(3) Če v koncesijski pogodbi ni bilo določeno, da žičniške naprave, ki 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 
(n.pr. stroške odstranitve žičniške naprave). 

(4) Če je v koncesijski pogodbi bilo določeno, da žičniške naprave, 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 žičniških naprav, 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 (n.pr. stroške 
odstranitve žičniške naprave). 

(5) Za določitev vrednosti objektov in naprav koncesije po tem členu se 
uporabljajo pravila, ki veljajo za določitev vrednosti nepremičnin v postopku 
razlastitve. 
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(6) Če koncedent odgovarja za obveznosti koncesionarja v zvezi s koncesijo, 
lahko zadrži do končne razdelitve stečajne mase del ali celotno plačilo objektov 
in naprav koncesije v stečajno maso, če je mogoče pričakovati, da bo moral 
poravnati koncesionarjeve obveznosti. 

(7) 0 višini in roku plačila objektov in naprav koncesije ter o zadržanju dela 
tega plačila odloči stečajni senat. 

(8) Če koncesionar za gradnjo opravlja tudi javno službo javnega prevoza 
potnikov po žičniški napravi, mora stečajna upraviteljica ali stečajni upravitelj 
(v nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu: stečajni 
upravitelj) zagotoviti, da koncesionar izvaja koncesijo tudi v teku stečajnega 
postopka do takrat, ko koncesijo prevzame druga oseba. Koncedent je dolžan 
stečajnemu upravitelju dati na razpolago objekte in naprave koncesije, ki so 
predmet izločitve iz stečajne mase za čas do določitve novega koncesionarja. 
Na pogodbe koncesionarja z uporabniki javne službe začetek stečaja nima 
pravnih posledic. 

(9) Za nadaljevanje izvajanja dejavnosti po prejšnjem odstavku tega člena se ne 
uporabljajo omejitve, ki veljajo za nadaljevanje proizvodnje in tekoče posle v 
stečajnem postopku. 

(10) Če koncesionar za gradnjo opravlja tudi javno službo javnega prevoza 
potnikov po žičniški napravi, je koncedent za gradnjo žičniške naprave dolžan 
po začetku stečajnega postopka nad koncesionaijem brez odlašanja prenesti 
koncesijo za gradnjo na drugega koncesionarja. Koncedent za gradnjo 
zagotovi žičniške naprave novemu koncesionarju. 

IV. GRADNJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV 

33. Člen 
(povezanost s koncesijo) 

(1) Gradbeno dovoljenje za žičniško napravo lahko dobi le imetnik koncesije za 
gradnjo te žičniške naprave na določeni lokaciji, če je v skladu s tem zakonom 
potrebno za gradnjo žičniške naprave potrebno pridobiti koncesijo. 

(2) Vlogi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka je treba priložiti tudi veljavno 
koncesijsko pogodbo. 

(3) Nično je dovoljenje iz prvega odstavka, ki je bilo izdano brez koncesijske 
pogodbe ali na podlagi nične koncesijske pogodbe. 
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34. člen 
(pristojnost) 

Če sta za izdajo gradbenega dovoljenja iz prejšnjega člena po predpisih o graditvi 
objektov krajevno pristojna dva ali več organov, vodi postopek in izda dovoljenje 
organ, ki je pristojen za spodnjo postajo žičniške naprave. 

35. člen 
(razlastitev) 

(1) Šteje se, da je izkazana javna korist za razlastitev ali omejitev lastninske 
pravice na nepremičnini, ki je potrebna za gradnjo žičniških naprav in drugih 
objektov ter naprav iz koncesijskega akta, za katere je sprejet lokacijski načrt, 
podeljena koncesija za gradnjo in sklenjena koncesijska pogodba. 

(2) Če koncesionar v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o 
pridobitvi lastninske, stavbne pravice ali služnosti v javno korist na 
nepremičnini iz prejšnjega odstavka, te pogodbe ne uspe skleniti, vloži na 
njegov predlog koncedent kot razlastitveni upravičenec nemudoma predlog za 
razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice. 

(3) Za prenos lastninske pravice, stavbne pravice ali služnosti na razlaščeni 
nepremičnini na koncesionarja se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo prodajo 
stvarnega premoženja države. 

35. a člen 
(stvarna služnost uporabe zemljišča za smučanje) 

(1) Določba 35. člena tega zakona se smiselno uporablja tudi za omejitev 
lastninske pravice lastnika zemljišča na območju povezanim z žičniško 
napravo, ki se v skladu s predpisi o varnosti na smučiščih šteje kot smučišče. 

(2) Lastninska pravica lastnika zemljišča iz prejšnjega odstavka se omeji s 
stvarno služnostjo uporabe zemljišča za smučanje v času obratovanja 
smučišča, vendar ne dlje kot v času od 15. oktobra do 15. maja. 

(3) Stvarna služnost uporabe zemljišča za smučanje se lahko ustanovi tudi kot 
neprava stvarna služnost s pravnim poslom, sklenjenim med lastnikom 
zemljišča in koncesionarjem za izgradnjo žičniške naprave ali upravljavcem 
smučišča. 

(4) Stvarna služnost uporabe zemljišča za smučanje se lahko prenese na 
novega koncesionarja žičniške naprave ali novega upravljavca smučišča. 
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35. b člen 
(pravica do nadomestila) 

(1) Lastnik služečega zemljišča ima za ustanovitev služnosti iz prejšnjega člena 
tega zakona pravico do letnega nadomestila. 

(2) Merila za določanje minimalne višine nadomestila predpiše minister, 
pristojen za promet v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

35. c člen 
(prepoved motenja) 

(1) Lastnik služečega zemljišča, obremenjenega z uporabo zemljišča za 
smučanje, ne sme motiti koncesionarja za izgradnjo žičniške naprave ali 
upravljavca smučišča pri obratovanju žičniške naprave ali smučišča. 

(2) Če lastnik služečega zemljišča, obremenjenega z uporabo zemljišča za 
smučanje, moti koncesionarja za izgradnjo žičniške naprave ali upravljavca 
smučišča pri izvrševanju služnosti, lahko ta s tožbo zahteva, da motenje 
preneha in ima pravico do plačila odškodnine. 

(3) Če koncesionar za izgradnjo žičniške naprave ali upravljavec smučišča ni 
poravnal nadomestila iz prejšnjega člena tega zakona, lahko lastnik služečega 
zemljišča s tožbo zahteva plačilo nadomestila. 

V. JAVNA SLUŽBA JAVNEGA PREVOZA PO ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH 

1. Opredelitev gospodarske javne službe 

36. člen 
(člen je črtan) 

37. člen 
(določitev javne službe) 

(1) Kadar lokalna skupnost tako odloči, se javni prevoz potnikov po žičniških 
napravah opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba). 

(2)Občina lahko določi, da se javni prevoz potnikov kot javna služba opravlja 
po naslednjih žičniških napravah: 

- žičniških napravah, razen vlečnic, na območju mesta ; 
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- žičniških napravah, razen vlečnic, ki pomenijo nadaljevanje ali povezavo 
linijskega prevoza v mestnem prometu; 

- žičniških napravah, razen vlečnic, ki pomenijo edino ali nujno dodatno 
povezavo z naseljenim območjem na gori ali sicer težko dostopnim 
območjem. 

(3) V predpisu, s katerim občina določi javno službo, določi tudi žičniške 
naprave, na katerih se opravlja, oziroma lokacije teh naprav. 

(4) Žičniške naprave iz prejšnjega odstavka tega člena so infrastruktura javne 
službe. 

38. člen 
(pristojnost) 

(1) Gospodarsko javno službo iz 37. člena tega zakona določi občina, na območju 
katere leži žičniška naprava, na kateri se opravlja javna služba oziroma na območju 
katere je predvidena lokacija bodoče take naprave. 

(2) Če leži naprava ali lokacija iz prejšnjega odstavka v več občinah, morajo določiti 
javno službo vse občine, na območju katerih leži naprava oziroma lokacija, sicer se 
na taki napravi ali lokaciji javna služba ne more opravljati. 

2. Izvajanje javne službe 

39. člen 
(oblike izvajanja javne službe) 

(1) Javno službo izvaja na podlagi koncesije koncesionar za gradnjo žičniške 
naprave, na kateri se ta javna služba opravlja. 

(2) Če se koncesionar za gradnjo dogovori, da je upravljavec žičniške naprave 
druga oseba, izvaja javno službo na podlagi koncesije ta oseba (prenos 
koncesije gospodarske javne službe na upravljavca). 

(3) Javno službo lahko opravlja tudi lokalna skupnost v režiji, oziroma 
občinsko javno podjetje ali gospodarski javni zavod, če imajo koncesijo za 
gradnjo žičniške naprave, na kateri se opravlja javna služba. 

40. člen 
(hkratna podelitev koncesije javne službe) 

(1) Če je koncedent za podelitev koncesije javne službe isti kot koncedent za 
podelitev koncesije za gradnjo žičniške naprave, in je javni prevoz po tej 
žičniški napravi določen kot gospodarska javna služba že pred sprejemom 
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koncesijskega akta za gradnjo žičnice, se koncesija javne službe podeli hkrati 
in v istem postopku kot koncesija za gradnjo žičniške naprave. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesijski akt za graditev obsegati 
tudi določbe, ki jih predpisuje zakon, ki ureja koncesijo gospodarske javne 
službe. 

(3) Koncesijska pogodba v primeru iz prvega odstavka tega člena obsega tudi 
pravice in obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe. 

(4) Če se javni prevoz po žičniški napravi določi kot gospodarska javna služba 
po sprejemu koncesijskega akta za gradnjo žičnice, se koncesija gospodarske 
javne službe podeli posebej po podelitvi koncesije za gradnjo žičniške naprave 
v skladu z 41. členom tega zakona. 

41. člen 
(posebna podelitev koncesije) 

(1) Če koncesijo za gradnjo žičniške naprave podeli država, kot tudi v primeru iz 
četrtega odstavka 40. člena tega zakona, lahko občina podeli koncesijo gospodarske 
javne službe šele po sklenitvi koncesijske pogodbe za gradnjo žičniške naprave, in 
sicer kadarkoli v času trajanja koncesijskega razmerja. 

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez objave javnega razpisa 
koncesionarju za gradnjo žičniške naprave ali upravljavcu te naprave, če izpolnjuje 
pogoje iz koncesijskega akta za koncesijo gospodarske javne službe. 

(3) Če je koncesionar javne službe upravljavec žičniške naprave, podpiše 
koncesijsko pogodbo tudi koncesionar za gradnjo in se v njej najmanj zaveže: 

- da bo odpovedal pogodbo z upravljavcem, če bi iz kakršnegakoli razloga 
prenehala upravljavčeva koncesija za javno službo; 

- da bo novega upravljavca določil v soglasju s koncedentom javne službe. 

42. člen 
(povezanost obeh koncesij) 

(1) Koncesija javne službe se podeli za enak čas trajanja kot je preostali čas 
trajanja koncesije za gradnjo, in se lahko podaljša pod enakimi pogoji. 

(2) Če preneha koncesija za gradnjo žičniške naprave iz kakršnegakoli razloga, 
preneha po samem zakonu tudi koncesija javne službe na tej žičniški napravi. 

(3) Koncedent za gradnjo žičniške naprave lahko poleg primerov iz 31. člena 
odvzame koncesijo za gradnjo te naprave tudi v primeru: 

- če koncesionar ali upravljavec, ki ga je ta določil, ne sklene koncesijske 
pogodbe za izvajanje javne službe 
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- če koncesionar ali upravljavec, ki ga je ta določil, krši predpise o načinu 
izvajanja javne službe, kar je ugotovljeno z dokončno odločbo 
pristojnega inšpektorja, 

- če je koncesionarju ali upravljavcu, ki ga je ta določil, iz kakršnegakoli 
razloga prenehala koncesija javne službe, pa je potrebno z izvajanjem 
javne službe nadaljevati. 

(4) Občina lahko v primeru iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za razlastitev 
infrastrukture javne službe. Javna korist za razlastitev infrastrukture javne 
službe v korist občine je ugotovljena z odločbo o odvzemu koncesije za 
gradnjo žičniške naprave. 

3. Obveznosti javne službe 

43. člen 
(način opravljanja javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora javno službo izvajati neprekinjeno, razen če 
predpis občine ne določa drugače. 

(2) Občina uredi način izvajanja javne službe s predpisom, izdanim v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe mora omogočiti prevoz vsakomur pod enakimi 
splošnimi pogoji, ki jih določi. 

(4) K splošnim pogojem daje soglasje pristojni organ občine oziroma občin, ki 
so določile javno službo. 

44. člen 
(vozni redi in obratovalni čas) 

(1) Izvajalec javne službe mora usklajevati vozne rede in obratovalni čas z 
voznimi redi prevoznikov v drugih vrstah prometa. 

(2) K voznim redom in obratovalnemu času žičniške naprave, na kateri se 
opravlja javna služba, da soglasje pristojni organ občine oziroma občin, ki so 
določile javno službo. 

45. člen 
(tarifa in cene) 

(1) Izvajalec javne službe mora tarifo in cene oblikovati tako, da pokrivajo stroške 
izvajanja javne službe, zagotavljajo povračilo vlaganj v infrastrukturo javne službe in 
omogočajo povprečni tržni donos na vložena sredstva. 
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(2) K cenam in tarifi daje soglasje pristojni organ občine oziroma občin, ki so določile 
javno službo. 

46. člen 
(nadomestilo za izvajanje javne službe) 

(1) Če zaradi prenizko določenih cen, ali zaradi drugih obveznosti javne službe 
(n.pr. obratovalnega časa in zahtevane gostote obratovanja ne glede na 
zasedenost žičniške naprave) koncesionar javne službe s cenami ne more 
pokriti stroškov izvajanja javne službe, zagotoviti povračila vlaganj v 
infrastrukturo javne službe in omogočiti povprečni tržni donos na vložena 
sredstva, mu je dolžna občina oziroma občine, ki so določile javno službo, 
zagotoviti nadomestilo. 

(2) Nadomestilo mora skupaj s prihodki ustvarjenimi s ceno za prevoz 
zagotoviti pokritje stroškov izvajanja javne službe, povračilo vlaganj v 
infrastrukturo javne službe in povprečni tržni donos na vložena sredstva. 

(3) Če nadomestilo za izvajanje javne službe ni zagotovljeno v višini iz 
prejšnjega odstavka, lahko koncesionar javne službe zmanjša obseg javne 
službe ali jo začasno preneha izvajati. 

VI. VARNOST OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV 

1. Splošno 

47. člen 
(splošne zahteve) 

(1) Upravljavec žičniške naprave mora organizirati njeno obratovanje in 
vzdrževanje tako, da je zagotovljena varnost prevoza oseb, varnost ljudi in 
premoženja v vplivnem območju žičniške naprave kot tudi varnost osebja, 
zaposlenega pri obratovanju. Obratovanje in vzdrževanje mora biti prilagojeno 
velikosti, tehničnim lastnostim, kakor tudi tveganjem lokacije, kjer se nahaja 
žičniška naprava. 

(2) Upravljavec žičniške naprave je odgovoren za organiziranje obratovanja 
žičniških naprav skladno s tem zakonom. 

(3) Minister, pristojen za promet lahko s posebnim predpisom za začasno 
postavljene vlečnice iz tretjega odstavka 19. člena predpiše zmanjšan potreben 
obseg obratovalnih in vzdrževalnih zahtev. 

15. november2003 165 poročevalec, št. 96 



I 1EL0VNA TELESI 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

2. Osebje odgovorno za obratovanje žičniške naprave 

48. člen 
(usposobljenost osebja) 

(1) Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti 
strokovno izobrazbo, biti strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter 
izpolnjevati posebne zdravstvene in psihofizične pogoje, skladno z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja 
varno obratovanje žičniške naprave. 

(2) Število osebja mora biti tolikšno, da se lahko zagotovi varno obratovanje in 
vzdrževanje v skladu s predpisi. 

(3) Strokovno usposabljanje osebja za obratovanje žičniških naprav izvaja 
Gospodarska zbornica Slovenije po programu usposabljanja strokovnega 
osebja, ki ga na predlog strokovnega združenja žičničarjev pri Gospodarski 
zbornici Slovenije predpiše minister. 

(4) Posebne zdravstvene, psihofizične in druge pogoje in pogoje ugotavljanja 
zdravstvenega stanja osebja predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju 
z ministrom. Predpis mora vsebovati tudi določbe o pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati zdravstveni zavod, ki lahko opravlja preglede teh delavcev, o rokih 
pregledov in druge pogoje. 

(5) Zdravstvena sposobnost osebja se mora preverjati z rednimi in izrednimi 
zdravstvenimi pregledi. Psihofizično stanje delavcev se ugotavlja dnevno. 

(6) Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco opravlja in vodi 
zdravstveni zavod, ki izpolnjuje predpisane pogoje ter ima pooblastilo 
ministra pristojnega za zdravje v soglasju z ministrom. 

(7) Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka mora delodajalca obveščati o 
ugotovitvah glede zdravstvenih sposobnosti osebja z opravljanje del h katerim 
je razporejeno. 

49. člen 
(vodja obratovanja in njegov namestnik) 

(1) Upravljavec žičniških naprav mora imenovati vodjo obratovanja (v 
nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem spolu) in namestnico 
ali namestnika (v nadaljnjem besedilu se uporablja naslavljanje v moškem 
spolu: namestnik). Vodja obratovanja in njegov namestnik sta odgovorna za 
varno obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, katerih obratovanje vodita. 

(2) Pri motnjah in nesrečah odredi vodja obratovanja ali njegov namestnik 
potrebne ukrepe. 
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(3) Vodja obratovanja ali njegov namestnik skrbita za dnevno izvajanje 
notranjega nadzora nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpolnjevanjem 
pogojev, od katerih je odvisna varnost prometa na žičniški napravi. Vodja 
obratovanja ali njegov namestnik skrbita za to, da je osebje usposobljeno v 
skladu s prvim odstavkom 48. člena. 

50. člen 
(pooblastilo ministra) 

(1) Vodja obratovanja in njegov namestnik morata imeti pooblastilo ministra za 
vodenje obratovanja žičniške naprave. 

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka pridobi oseba, ki je uspešno zaključila 
izobraževanje po programu iz tretjega odstavka tega člena. Ministrstvo vodi 
evidenco podeljenih pooblastil. 

(3) Strokovno usposabljanje vodij obratovanja in njihovih namestnikov izvaja 
Gospodarska zbornica Slovenije po programu, ki ga na predlog strokovnega 
združenja žičničarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije predpiše minister. 

(4) Če vodja obratovanja opravlja svoje delo neustrezno ali nezanesljivo, mu 
lahko minister na predlog inšpektorice ali inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: 
inšpektor) z odločbo pooblastilo deloma ali v celoti odvzame. Ta določba se 
uporablja tudi za namestnika vodje obratovanja. 

3. Organizacija obratovanja 

51. člen 
(način obratovanja) 

(1) Žičniška naprava lahko vozi samo, če sta vodja obratovanja ali njegov 
namestnik na delovnem mestu ali nemudoma dosegljiva, če je osebje za 
upravljanje naprav in vozil ter spremstvo na delovnem mestu in če to 
dopuščajo vremenske razmere. 

(2) Če varnost ni več zagotovljena v zadostni meri, je potrebno obratovanje 
prekiniti. 

(3) Oseb, ki s svojim stanjem oziroma s svojim obnašanjem ogrožajo 
obratovanje, sami sebe ali druge osebe, se ne sme prevažati in jih po potrebi 
bdstraniti z območja obratovanja. 

(4) Upravljavec žičniške naprave mora takoj organizirati reševanje ljudi, ki se 
ponesrečijo ali so ogroženi na žičniški napravi ali v njenem vplivnem območju 
ter jim zagotoviti prvo pomoč. 

(5) Upravljavec žičniških naprav, razen vlečnic, mora s periodičnimi vajami 
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dokazati, da organizacija reševanja zadošča zahtevam. 

(6) V primeru nesreče ali drugega izrednega dogodka na žičniški napravi, mora 
upravljavec te naprave o tem nemudoma obvestiti inšpektorja za žičniške 
naprave, v skladu s predpisi pa tudi druge pristojne organe in službe ter 
narediti pisno poročilo. 

(7) Organizacijo reševanja iz žičniške naprave v primeru nesreče ali drugega 
izrednega dogodka na žičniški napravi predpiše minister. 

52. člen 
(obratovalni dokumenti) 

(1) Upravljavec žičniške naprave mora izdati navodilo za obratovanje žičniške 
naprave. Navodilo za obratovanje mora biti v skladu s priročnikom z navodili za 
uporabo, ki ga izda proizvajalec. 

(2) Upravljavec žičniške naprave mora zagotavljati dnevno izvajanje notranjega 
nadzora nad izvrševanjem navodila za obratovanje in izpolnjevanjem pogojev, 
od katerih je odvisna varnost obratovanja žičniške naprave. 

(3) Notranji nadzor opravljajo strokovno usposobljene osebe, ki jih za to 
pooblastil upravljavec žičniške naprave ter določi njihove pravice in dolžnosti. 

(4) Na postajah žičniške naprave, v njenih vozilih in v vplivnem območju 
žičniške naprave morajo biti opozorilni napisi glede vedenja oseb, ter svarilni 
in drugi opozorilni napisi za gibanje v okolici postaje in v vplivnem območju 
žičniške naprave. 

(5) Upravljavec žičniške naprave mora voditi dnevnik obratovanja posamezne 
naprave. 

52.a člen 
(splošni prevozni pogoji) 

(1) Upravljavec žičniške naprave mora določiti splošne prevozne pogoje, 
obratovalni čas in cenik ter jih javno objaviti na ustreznih mestih. Splošni 
prevozni pogoji obsegajo določbe o tem, kdo oziroma kakšno blago in pod 
kakšnimi pogoji se lahko prevaža z žičniško napravo in kdo oziroma kakšno 
blago ne, ter kako se morajo osebe vesti na postajah žičniške naprave in pri 
prevozu. 

(2) S splošnimi prevoznimi pogoji je potrebno zagotoviti, da osebe upoštevajo 
navodila obratovalnega osebja in da se pri uporabi žičniške naprave obnašajo 
tako, da je zagotovljeno varno in redno obratovanje in prevoz z žičniško 
napravo. 
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4. Strokovno tehnični pregled žičniških naprav in dovoljenje za obratovanje 

53. člen 
(strokovno tehnični pregled) 

(1) Za vsako novo žičniško napravo je potrebno pred tehničnim pregledom v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, opraviti strokovno tehnični 
pregled ob smiselni uporabi določb, ki urejajo postopek tehničnega 
pregleda.Ta pregled je treba opraviti tudi v drugih primerih, ki jih določa ta 
zakon. 

(2) S pregledom se ugotavlja, ali je žičniška naprava opremljena in vzdrževana 
v skladu s predpisi in tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, 
opremo, vzdrževanje in oskrbljenost žičniške naprave s predpisanimi 
napravami. 

(3) O strokovno tehničnem pregledu, s katerim se ugotovi stanje žičniške 
naprave se izdela zapisnik, katerega priloga so listine, ki dokazujejo navedeno 
stanje. Zapisnik je dokazilo o zanesljivosti objekta v smislu predpisov o 
graditvi objektov. 

(4) Strokovno tehnične preglede opravljajo pravne osebe ali podjetniki 
posamezniki, ki jih za to pooblasti minister. 

(5) O ugotovitvah strokovno tehničnega pregleda mora pooblaščena pravna 
oseba ali podjetnik posameznik obvestiti naročnika pregleda, upravljavca 
žičniške naprave in organ pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo. 

(6) Pravne osebe ali podjetniki posamezniki lahko pridobijo pooblastilo 
ministra, v kolikor izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- razpolagajo z ustrezno opremo za izvajanje strokovno tehničnih 
pregledov vključno s pregledi vrvi žičniških naprav z neporušno metodo, 

- razpolagajo z zadostnim številom ustrezno strokovno usposobljenih 
izvajalcev strokovno tehničnih pregledov za posamezne sklope žičniških 
naprav in imajo tudi znanje za izvajanje strokovno tehničnih pregledov 
vrvi z neporušno metodo. 

(7) Pogoje in postopek ugotavljanja usposobljenosti za izvajanje strokovno 
tehničnih pregledov predpiše minister. 

54. člen 
(naročilo in stroški pregleda) 

(1) Upravljavec žičniške naprave mora naročiti strokovno tehnični pregled pred 
izdajo dovoljenja za obratovanje, po vzdrževalnih delih v javno korist, po 
rekonstrukciji žičniške naprave, po vsaki poškodbi ali drugem dogodku, ki 
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lahko vpliva na varnost žičniške naprave (n.pr. potres ali druge naravne 
nesreče), in takrat ko sodi, daje tak pregled potreben. 

(2) Strokovno tehnični pregled lahko v primerih iz prejšnjega odstavka odredi 
tudi izdajatelj dovoljenja za obratovanje ali inšpektor, pristojen za nadzor nad 
izvajanjem tega zakona. 

(3) Stroške strokovno tehničnega pregleda nosi upravljavec žičniške naprave, 
razen če je v primeru iz prejšnjega odstavka v okviru strokovno tehničnega 
pregleda ugotovljena, da žičniška naprava nima pomanjkljivosti, ki bi vplivale 
na varnost njene konstrukcije ali obratovanja. 

55. člen 
(dovoljenje za obratovanje) 

(1) Žičniška naprava lahko obratuje samo z dovoljenjem za obratovanje, katero 
mora biti stalno na žičniški napravi. 

(2) Dovoljenje za obratovanje se izda po dokončnosti uporabnega dovoljenja, 
če je tako dovoljenje predpisano v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov. 

(3) Dovoljenje za obratovanje izda ministrstvo pristojno za promet, če: 

- je opravljen strokovno tehnični pregled, 
- so izpolnjeni pogoji, ki so pomembni za začetek obratovanja v skladu s 

koncesijo, 
- je priloženo varnostno poročilo, 
- je organizirano in pripravljeno obratovanje in vzdrževanje, organizirano 

reševanje in zagotovljeno strokovno usposobljeno osebje. 

(4) Dovoljenje za obratovanje velja: 

- 4 leta od dokončnosti dovoljenja za začetek obratovanja žičniške 
naprave na prvi lokaciji, 

- 3 leta vsako naslednje dovoljenje za obratovanje, 
- 2 leti za dovoljenje, ki je izdano po preteku 13 let od dokončnosti 

dovoljenja iz prve alineje 

(5) Upravljavec žičniških naprav mora vložiti vlogo za novo dovoljenje 
najkasneje 3 mesece pred iztekom roka veljavnosti dovoljenja. 

(6) Ministrstvo, pristojno za promet lahko z odločbo odvzame dovoljenje za 
obratovanje, če ugotovi, da obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave ni v 
skladu z veljavnimi predpisi, zlasti če inšpektor, pristojen za nadzor nad 
izvajanjem tega zakona začasno prepove obratovanje žičniške naprave. 

(7) Ministrstvo vodi evidenco žičniških naprav, za katere je podeljeno veljavno 
obratovalno dovoljenje. 
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5. Vzdrževanje žičniških naprav 

56. člen 
(način vzdrževanja) 

(1) Vzdrževanje in obnova morata zagotoviti varno obratovanje in ustrezno stanje 
zgradb, naprav in vozil. 

(2) Vzdrževanje mora biti organizirano tako, da: 
- se upoštevajo veljavni predpisi in interni akti upravljavca žičniške naprave, ki 

morajo biti usklajeni z navodili proizvajalca; 
- imata vodja obratovanja in njegov namestnik vedno pregled nad stanjem 

zgradb, napravami in vozili. 

(3) Vzdrževanje mora upravljavec planirati in ga urediti z delovnimi postopki in 
navodili. 

57. člen 
(vzdrževalna dela v javno korist) 

(1) Za vzdrževalna dela v javno korist v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov ali drugim predpisom, ki ureja ta vzdrževalna dela, se štejejo: 

- vsa dela na žičniških napravah, v kolikor se ne spremenijo osnovne 
tehnične lastnosti žičniške naprave (kapaciteta, hitrost), 

- vsa dela na obstoječih progah žičniških naprav in njihovem vplivnem 
območju, v kolikor se z deli ne spreminja lokacija in dimenzije nosilnih 
konstrukcij, 

- vsa dela (popravilo in obnova vrvi žičniških naprav ter nadomestilo 
starih vrvi) na obstoječih žičniških napravah. 

- vsa dela v obstoječih objektih v vplivnem območju žičniške naprave v 
kolikor se nobena od zunanjih dimenzij objekta (širina, višina, dolžina) z 
deli bistveno ne spremeni in se ne gradijo novi objekti. 

(2) Dela iz prejšnjega odstavka so vzdrževalna dela v javno korist le, če jih je 
mogoče izvesti v okviru služnosti ter drugih stvarnih pravic, ki jih je že pridobil 
koncesionar in če se s temi deli ne poveča dotedanja raven vplivov na 
sosednje nepremičnine in na okolje. 

58. člen 
(pregledi in vzdrževalna dela) 

(1) Upravljavec mora skrbeti za pravočasno in strokovno izvajanje predpisanih 
pregledov. 

(2) Upravljavec vodi dnevnik, iz katerega so razvidna vzdrževalna dela, 
ugotovljene pomanjkljivosti in motnje, izredni dogodki, kakor tudi sprejeti 
ukrepi. 
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(3) Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora upravljavec predložiti dnevnik iz 
prejšnjega odstavka. 

59. člen 
(pravice upravljavca na nepremičninah tretjih oseb) 

(1) Poleg pravic, ki jih koncesionar za gradnjo žičniške naprave pridobi na 
podlagi pravnega posla ali z odločbo o omejitvi ali obremenitvi lastninske 
pravice ima upravljavec pri zagotavljanju varnega obratovanja žičniških naprav 
in pri vzdrževanju teh naprav še naslednje pravice: 

- nemoten vstop in prehod preko nepremičnine, ko je to potrebno za redno 
obratovanje žičniške naprave, njeno vzdrževanje in preglede, 

- odstranjevanje dreves in vej ter druge vegetacije, kakor tudi drugih ovir, 
v varovalnem pasu žičniške naprave, kakor tudi drugo potrebno ureditev 
proge žičniške naprave. 

(2) Če ni v pogodbi z lastnikom nepremičnine ali v odločbi o omejitvi ali 
obremenitvi lastninske pravice drugače določeno, mora upravljavec žičniške 
naprave lastniku nepremičnine povrniti dejansko škodo, ki mu s posegi iz 
prejšnjega odstavka nastane. 

(3) Upravljavec žičniške naprave v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov, sodeluje v postopku določanja projektnih pogojev in izdaja soglasja 
za posege v varovalni pas žičniške naprave. 

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

60. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov opravlja organ, pristojen za inšpekcijski nadzor v prometu. 

(2) V organu iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge inšpekcijskega 
nadzorstva nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
inšpektorji za žičniške naprave. 

61. člen 
(obseg nadzora) 

Inšpektor za žičniške naprave nadzoruje zlasti: 

- stanje žičniških naprav, obratovanje, njihovo vzdrževanje ter izvajanje 
tehničnih in drugih predpisov, s katerimi se zagotovi sposobnost 
žičniških naprav za varen in neoviran prevoz; 
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- izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov o 
pogojih obratovanja žičniških naprav, njihovem varovalnem pasu in o 
ukrepih za varno obratovanje; 

- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri izvajanju del 
in uporabi materialov pri gradnji in rekonstrukciji žičniških naprav. 

62. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

Poleg ukrepov, za katere je pooblaščen po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, 
inšpektor za žičniške naprave glede na naravo kršitve z odločbo odredi: 

- da se pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pri gradnji, rekonstrukciji ali 
vzdrževanju žičniških naprav odpravijo v roku, ki ga določi; 

- da se pomanjkljivosti na žičniških napravah, ki ogrožajo varnost 
obratovanja na njih ali druge pomanjkljivosti, odpravijo v roku, ki ga 
določi; 

- da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini žičniške naprave, ki lahko 
spravijo v nevarnost njeno obratovanje; 

- začasno prepoved obratovanja na novi ali rekonstruirani žičniški 
napravi, ki še ni tehnično pregledana; 

- da se odstrani z dela delavca na žičniški napravi, če nima predpisane 
strokovne usposobljenosti, če ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih 
pogojev, če je vinjen, al! če zaradi drugih psihofizičnih lastnosti ogroža 
varnost obratovanja na žičniški napravi; 

- da se začasno prepove ali omeji obratovanje na žičniški napravi, če je to 
potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje in zdravje 
ljudi; 

- prepoved ali omejitev gibanja ljudi v najbližji okolici žičniške naprave, če 
bi bila s tem ogrožena varnost ljudi. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

63. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 600.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik, če kot investitor ali njegov pooblaščeni 
zastopnik ne zagotovi izdelave varnostne analize in varnostnega poročila (8. člen 
zakona). 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
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64. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 600.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik - upravljavec žičniške naprave: 

- če ne opremi ali ne vzdržuje žičniške naprave ali če ne obratuje na 
žičniški napravi tako, da sta zagotovljena varnost prevoza in obratovanja 
žičniške naprave, varnost ljudi in premoženja na njej in v njenem 
vplivnem območju, kakor tudi varnost delavcev, ki upravljajo, vzdržujejo, 
popravljajo in pregledujejo žičniško napravo (47. člen); 

- če ne organizira reševanja ljudi, ki se ponesrečijo na žičniški napravi ali 
v njenem varovalnem pasu ter jim ne zagotovi prve pomoči (51. člen); 

- če imenuje vodjo obratovanja in njegovega namestnika, ki nimata 
ustreznega pooblastila ministra (49. člen in 50. člen); 

- obratuje žičniško napravo brez dovoljenja za obratovanje (55. člen); 
- ne vodi dnevnika o vzdrževalnih delih, ugotovljenih pomanjkljivostih in 

motnjah, izrednih dogodkih in sprejetih ukrepih (58. člen). 
a 

(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pri 
pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku - upravljavcu žičniške 
naprave, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

1 
65. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 600.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik - pooblaščena organizacija, če v zapisniku o 
strokovno tehničnem pregledu potrdi sposobnost žičniške naprave za obratovanje, 
čeprav obstajajo takšne pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa na žičniški 
napravi in v njenem vplivnem območju. 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 100.000 do 300.000 
tolarjev tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku 
posamezniku - pooblaščeni organizaciji. 

66. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 300.000 do 750.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik - upravljavec žičniške naprave: 

- če prevaža ljudi na tovornih žičnicah v nasprotju z določbami tega zakona (2. 
člen); 

- če ne opravlja dnevno notranjega nadzora (52. člen); 
- če ne zagotovi strokovno tehničnega pregleda žičniške naprave, kadar to 

zahteva ta zakon (54. člen). 
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(2) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni 
osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku - upravljavcu žičniške naprave, če 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

67. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 250.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik - upravljavec žičniške naprave: 

- če ne skrbi za red in varnost ljudi na vseh objektih žičniške naprave in v 
njenem vplivnem območju (47., 52.a člen); 

- če ne postavi opozorilnih napisov po določbah 52. člena tega zakona; 
- če v primeru nesreče ali drugega izrednega dogodka na žičniški napravi, 

upravljavec te naprave o tem ne naredi pisnega poročila ali nemudoma 
ne obvesti inšpektorja za žičniške naprave (51. člen); 

- če ne določi delavcev, ki so odgovorni za obveščanje o nesreči (51/7 
člen); 

- če nima opreme za reševanje ljudi, sredstev za prvo pomoč ali če ne 
zagotovi prostora za reševalce in ponesrečence (51/7 člen); 

- če ne izda navodila za obratovanje žičniške naprave (52. člen); 
- če ne vodi dnevnika obratovanja (52. člen); 
- če ne objavi splošnih prevoznih pogojev, obratovalnega časa in 

cenika(52. člen); 
- če dela na žičniških napravah opravljajo delavci, ki nimajo predpisane 

strokovne usposobljenosti ali ne izpolnjujejo zdravstvenih pogojev (48. 
člen, 49. člen); 

(2) Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pri 
pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku - upravljavcu žičniške 
naprave, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

68. člen 
(prekršek) 

(1) Z globo od 250.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik - pooblaščena organizacija, če takoj ne obvesti 
upravljavca žičniške naprave in pristojni inšpekcijski organ o pomanjkljivostih, ki 
ogrožajo varno obratovanje žičniške naprave (53. člen). 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo od 50.000 do 150.000 
tolarjev tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku 
posamezniku - pooblaščeni organizaciji. 
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69. člen 
(prekršek) 

(1) Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, če v varovalnem 
pasu žičniške naprave gradi objekte ali naprave, ki ogrožajo varnost prometa 
na žičniški napravi brez soglasja iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona ali 
v nasprotju z njim. 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z globo 50.000 do 150.000 
tolarjev tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku 
posamezniku. 

70. člen 
(prekršek) 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če s 
svojim obnašanjem ogroža obratovanje žičniške naprave, svojo varnost ali 
varnost drugih oseb (51/3 člen). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

70.a člen 
(predpisi ministra) 

(3) Minister izda podzakonske akte iz 4., 9., 18., 48., 50., 51. in 53. člena tega 
zakona najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 

(4) V roku iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za zdravje, ob 
soglasju ministra, predpis iz 48. člena tega zakona. 

71. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varnosti na žičnicah in 
vlečnicah (Uradni list SRS, št. 17/81, 29/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/91). 

(2) Do izdaje ustreznih predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljata 
naslednja predpisa, izdana na podlagi zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah 
(Uradni list SRS, št. 17/81, 29/86, 5/90 in Uradni list RS št. 8/91), v kolikor nista v 
nasprotju s tem zakonom: 

- Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo 
dela na žičniških napravah (Uradni list SRS, št. 21/86); 

- Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 14/84,16/87 in Uradni list 
RS, št. 6/97). 
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72. člen 
(obratujoče žičniške naprave) 

Ne glede na določbi 10. in 13. člena tega zakona se lahko v žičniških napravah, ki 
imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno obratovalno dovoljenje, uporabljajo 
varnostni sklopi brez znaka skladnosti CE in spremljajoče izjave v skladnosti, in 
podsistemi žičniških naprav brez izjave o skladnosti ter tehnične dokumentacije, če 
so bili v žičniško napravo vgrajeni pred uveljavitvijo tega zakona. 

73. člen 
(obveznost pridobitve koncesij za gradnjo) 

(1) Lastniki žičniških naprav, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno obratovalno 
dovoljenje, morajo pridobiti koncesijo za gradnjo v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Lastniki žičniških naprav iz prejšnjega odstavka pridobijo koncesijo za navedene 
žičniške naprave brez javnega razpisa. 

(3) Vlogo za pridobitev koncesije iz prvega odstavka tega člena morajo lastniki 
žičniških naprav vložiti v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vloga mora vsebovati 
podatke, ki jih ta zakon predpisuje za vsebino vloge o zainteresiranosti, priloženo pa 
ji mora biti obratovalno dovoljenje, ki je veljalo na dan uveljavitve tega zakona. 

(4) Koncesijski akt za posamezno žičniško napravo sprejme pristojni organ 
koncedenta najkasneje v 12 mesecih po vložitvi vloge iz prejšnjega odstavka, brez 
predhodne ocene potrebe po žičniški napravi in sprejema lokacijskega načrta. 

(5) Po preteku roka iz prvega odstavka žičniška naprava ne sme več obratovati, 
razen če koncesijska pogodba ni bila podpisana iz razlogov, ki niso na strani lastnika 
žičniške naprave. 

74. člen 
(uskladitev dejavnosti upravljavcev) 

Upravljavci žičniških naprav morajo uskladiti svojo dejavnost z določbami tega 
zakona v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

75. člen 
(določitev javnih služb) 

(1) Lokalne skupnosti morajo najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona za 
žičniške naprave, ki obratujejo ob uveljavitvi tega zakona in za katere je njihova 
dejavnost po dosedanjih občinskih predpisih bila določena kot javna služba oziroma 
komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena, določiti ali opravljajo javno 
službo po tem zakonu. 
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(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka za žičniške naprave iz prejšnjega 
odstavka prenehajo obveznosti v zvezi z opravljanje javne službe, za katere občinski 
predpis ne določi na novo, da opravljajo javno službo. 

76. člen 
(uporaba določb o globah) 

Globe, določene s tem zakonom se do začetka uporabe Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni, in sicer za: 

1. prekršek iz 63. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 

tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

2. prekršek iz 64. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 

tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

3. prekršek iz 65. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 600.000 do 1,000.000 tolarjev; 

- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 600.000 do 1,000.000 
tolarjev; 

- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 300.000 tolarjev; 

4. prekršek iz 66. člena tega zakona: 
• pravna oseba v razponu od 300.000 do 750.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 750.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 200.000 tolarjev; 

5. prekršek iz 67. člena tega zakona: 
• pravna oseba v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

6. prekršek iz 68. člena tega zakona: 
• pravna oseba v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 

7. prekršek iz 69. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 150.000 do 300.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 250.000 do 500.000 tolarjev; 
- fizična oseba v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
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8. prekršek iz 70. člena tega zakona: 
- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev.« 

77. člen 
(uveljavitev) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 DRUŽBI ZA 

AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

(ZDARS-A) 

- druga obravnava - EPA 986 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 300-01/93-14/41 EPA986-III 
Ljubljana, 13.11.2003 

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 spremembah in dopolnitvah zakona o 

Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 48. seji, dne 13.11.2003 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije posredovala Vlada Republike Slovenije 18.9.2003. 
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Vlada je predlagala, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Kolegij 
predsednika državnega zbora pa je dne 19.9.2003 sprejel odločitev, da se predlog 
zakona obravnava po rednem postopku. Skupina poslancev je dne 23.9.2003 
zahtevala, da se o tem predlogu zakona opravi splošna obravnava. Državni zbor je 
opravil splošno obravnavo o tem zakonu na 30,seji, dne 28.10.2003 in sprejel sklep, 
da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona in zakonodajno - pravne 
službe Državnega zbora sodelovali še predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji. 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje podala Zakonodajno - pravna služba 
Državnega zbora dne 30.10.2003. 

Zakonodajno - pravna služba v svojem mnenju opozarja zlasti na uvodne 
predstavitve predloga zakona iz katere izhaja naj bi bil cilj preoblikovanja 
dosedanjega javnega podjetja DARS d. d. v »redno« delniško družbo, ki bo poslovala 
po pravilih ZGD in ne ZGJS, kar naj bi omogočilo tudi pritegnitev sredstev 
zasebnega sektorja v graditev omrežja avtocest. Poleg tega naj bi tako preo 
blikovana družba prevzela tudi naloge rednega vzdrževanja A.C. po pripojitvi 
javnega podjetja PVAC. Tako preoblikovana DARS d.d. v statusu »redne« delniške 
družbe (pa še nadalje v 100% lasti države) naj bi opravljala naloge na področju 
graditve in obnavljanja A.C. ter upravljanja in rednega vzdrževanja A.C. kot 
univerzalni pravni naslednik predhodnih javnih podjetij in v javnem interesu 
zagotavljala realizacijo NPIA RS, kar iz samega besedila zakona ni razvidno. 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem naj bi se uredila z dvema pogodbama, pri 
čemer značaj pogodbe glede nalog graditve in obnavljanja ni jasen, saj naj bi imel le 
določene elemente koncesijske pogodbe. 

Predlagatelj sicer navaja ob zaključku prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih 
držav članic EU, da je koncesijsko opravljanje javne gospodarske službe upravljanja 
in vzdrževanja A. C. v praksi preveden model, kar tudi v našem pravnem sistemu ni 
sporno, drugo vprašanje pa je koncesija za graditev A.C., ki se praviloma podeli 
koncesionarju kot »financerju« graditve (zaradi razbremenitve sredstev javnih 
financ). Predlagana »koncesija« za organiziranje in vodenje graditve AC. ter 
obnavljanje in izvajanje finančnega inženiringa ob dosedanjih virih sredstev (brez 
razpoznavne pritegnitve sredstev zasebnega sektorja za ta namen, pa po naši oceni 
predstavlja posebnost v vrsti koncesij, katere primerljivost s koncesijami v drugih 
sistemih predlagatelj ni predstavil. 
Poleg navedenega tudi meni, da predlagane dograditve osnovnega zakona 
presegajo materijo, ki naj bi jo reševal saj je zasnovan kot zakon, ki naj bi urejal 
ustanovitev ter delovanje družbe za graditev A.C., vire sredstev za njeno poslovanje 
ter način nadzora. S predlaganim zakonom pa se v določenih primerih posega v 
sistem kot ga ureja krovni zakon o javnih cestah (planiranje, vzdrževalna dela, javne 
dajatve). 

Razen tega Zakonodajno - pravna služba v mnenju podaja konkretne pripombe na 
rešitve k 1., 2. in 3. členu, 4. in 5. členu, 6., 7„ 8., 9., 11. in 15. členu predloga 
zakona. 
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Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na podlagi 126. in 133. 
člena poslovnika Državnega zbora opravil razpravo in glasovanje o 
posameznih členih predloga zakona in ob'tem sprejel tudi svoje amandmaje. 

V razpavi k 1. členu predloga zakona so bili člani odbora mnenja, da predlog še 
vedno ne podaja odgovore v zadostni meri na vprašanja, ki se nanašajo na vstop 
zasebnega kapitala v družbo, kako bo država uveljavljala nadzorstveno funkcijo 
gelede na dejstvo, da se avtoceste gradijo z javnimi sredstvi in kako bo organizirana 
sestava nadzornega sveta družbe, ravno tako je bilo zastavljeno vprašanje ali bo 
družba poslovala v skladu z zakonom o javnih naročilih. V razpravi k 6. členu je bilo 
zastavljeno vprašanje glede sklenitve koncesijske pogodbe med državo in družbo 
glede opravljanja nalog upravljanja in vzdrževanja avtocest, ki naj bi bila sklenjena 
za obdobje najmanj 30 let z možnostjo podaljšanja. Menili so, da je predlagano 
časovno obdobje predolgo, glede na dejstvo da se želi vspostaviti konkurenčen in 
transparenten sistem posebej še glede na dejstvo, da bo družba upravljala tako z 
cestninskimi kakor tudi z necestninskimi avtocestami in razpolagala z cestnino. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 1. členu: 
V 1. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Ta zakon se uporablja za avtoceste in hitre ceste (v nadaljnjem besedilu: 
avtoceste), za katere družba opravlja naloge v zvezi z njihovo izgradnjo ter s 
katerimi ta družba upravlja in jih vzdržuje.« 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»(3) Naloge izgradnje avtocest obsegajo naloge v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor, naloge projektiranja, gradnje 
ter rekonstrukcije avtocest. 

(4) Ta zakon se ne uporablja za avtoceste, za katere naloge iz drugega 
odstavka tega člena v skladu s predpisi, ki urejajo koncesijska razmerja, 
pridobi koncesijo drug koncesionar ali če v skladu s predpisi, ki urejajo 
upravljanje javnih cest, prevzame upravljanje drug upravljavec.« 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijsko izboljšanje besedila v skladu s pripombami ZPS in podrobnejšo 
opredelitev vrste avtocest in hitrih cest ter nalog izgradnje le teh.. 
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K 2. členu: 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» 2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. člen 

(1) Družba ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe. 

(2) Edini ustanovitelj in delničar družbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).«« 

Obrazložitev: 
Amandma v 2. členu opredeli nedvoumno status družbe, ki opravlja naloge iz 1. 
člena. 

K 3. členu: 
3. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Besedilo 1. odstavka tega člena je umeščeno kot drugi odstavek 2. člena, besedilo 
drugega in tretjega odstavka pa se umesti kot nova prvi in drugi odstavek 7. člena (s 
katerim se spreminja 4. člen veljavnega zakona). 

K 4. členu: 
V 4. členu se spremeni naslov podpoglavja tako, da se glasi: 

»Naloge v zvezi z izgradnjo avtocest in obnavljanje avtocest ter finančni 
inženiring«. 

Obrazložitev: 
Naslov podpoglavja je usklajen z opredelitvijo pojma nalog v zvezi z izgradnjo 
avtocest. 
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K 5. členu: 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen 

(1) Družba opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije naloge v zvezi s 
prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor in naloge v zvezi 
s pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za potrebe izgradnje avtocest. 

(2) Družba v svojem imenu in za račun Republike Slovenije opravlja naloge v 
zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter opravlja finančni inženiring 
sredstev, namenjenih za izgradnjo avtocest in odplačilo posojil, najetih za 
njihovo izgradnjo. 

(3) Družba v svojem imenu in za račun države upravlja in razpolaga s tistimi 
nepremičninami, ki so bile pridobljene v zvezi z gradnjo avtocest in niso bile v 
celoti uporabljene za njihovo gradnjo ali niso v celoti potrebne za upravljanje 
in vzdrževanje avtocest v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo javne 
ceste in varnost cestnega prometa. Pri upravljanju in razpolaganju s temi 
nepremičninami se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne 
finance, pridobljena sredstva pa se uporabijo za graditev in obnavljanje 
avtocest.« 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje razmeji naloge, ki jih bo družba opravljala v imenu in za račun 
države oziroma v svojem imenu in za račun države v zvezi z izgradnjo avtocest in v 
zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z nepremičninami pridobljenimi v zvezi z 
izgradnjo. 

K 6. členu: 
1. 
Uvodno besedilo k 6. členu se spremeni tako, da se glasi: 
»Za 3. členom se dodajo novi 3.a, 3.b, 3.c, naslov novega podpoglavja: 
»Upravljanje in vzdrževanje avtocest« ter nova 3.č in 3.d člen, ki se glasijo:«. 

Obrazložitev: 
Uvodno besedilo se nomotehnično uredi. 
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2. 
Besedilo prvega odstavka 3.a člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Naloge iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena opravlja družba v 
skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
razvojnimi programi v skladu z določbami predpisov, ki urejajo javne finance in 
letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest, ki ga sprejme vlada v soglasju z 
Državnim zborom republike Slovenije.« 

Obrazložitev: 
Amandma opredeli na osnovi katerih dokumentov se opravljajo naloge opredeljene v 
5. členu tega zakona. 

3. 
Drugi odstavek 3. a člena se črta. 

Dosedanja tretji in četrti odstavek se postaneta drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev z določbami zakona o javnih cestah, ki opredeljuje 
sprejetje nacionalnega programa in letnega plana. 

4. 
V prvem odstavku 3.b člena se spremeni prva alinea tako, da se glasi: 

» - višina nadomestila za opravljanje agentskih storitev;« 

Druga in tretja alinea prvega odstavka 3. b člena se spremenita tako, da se glasita: 

» - pridobivanje in upravljanje zemljišč in drugih nepremičnin; 
• pridobivanje in upravljanje finančnih sredstev, potrebnih za gradnjo in za 
odplačilo obveznosti iz posojil ter dolžniških vrednostnih papirjev, najetih 
oziroma izdanih zaradi gradnje;« 

Obrazložitev: 
Amandma v prvi alinei pravilno opredeli obveznost države za plačilo nadomestila 
družbi za opravljanje nalog v zvezi z nalogami iz 3. člena. 

5. 
V prvem odstavku 3.c člena se beseda »ukrepe« nadomesti z besedo »dela«. 

V tretjem odstavku 3. c člena se za besedami » o javnih cestah« doda besedilo: »in 
o graditvi objektov«. 
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Četrti in peti odstavek 3. c člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del v javno korist opravi 
komisija, ki jo imenuje minister pristojen za promet V komisijo se imenujejo 
strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti teh del. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za tista obnovitvena dela v 
javno korist, s katerimi se zagotavljajo objekti in naprave za opravljanje 
dejavnosti v zvezi z obratovanjem avtocest ali so posebej pomembni za 
zagotavljanje varnosti prometa na njih, na pisni predlog družbe izvede tehnični 
pregled in pridobi uporabno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov« 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje določa pristojnost posebne komisije za pregled obnovitvenih 
del v javno korist in pogoje prevzema posebej zahtevnih obnovitvenih del. 

6. 
V drugem odstavku 3.č člena se za besedilom »tudi avtoceste« doda besedilo: »iz 
10. člena tega zakona In druge avtoceste«. 

V tretjem odstavku 3. č člena se v : 
prvi alinei črta besedilo »javne službe« 
tretji alinei se beseda »odajanje« nadomesti z besedilom: »dovoljevanje 
ustanavljanja« 

V četrtem odstavku 3.č člena se za peto alineo dodata novi šesta in sedma alinea, 
ki glasita: 

»- izdaja soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter 
postavljanje drugih objektov in naprav v varovalnem pasu ceste (47. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav v 
območju ceste in njenega varovalnega pasu (48. člen ZJC);«. 

Sedanji šesta in sedma alinea postaneta osma in deveta alinea. 

Za sedanjo osmo alineo, ki postane deseta alinea, se doda nova enajsta alinea, ki 
se glasi: 

»- izdaja soglasja za spremembo objektov in naprav za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti ali za spremembo teh dejavnosti ob cesti (53. člen 
ZJC);«. 

Sedanje deveta alinea se črta. 
Ostale alinee se ustrezno prešteviljčijo. 

Besedilo sedanje 14. alinee, se spremeni tako, da glasi: 
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»- izdaja dovoljenja za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob 
cesti (67. člen ZJC);«. 

V šestem odstavku 3. č člena se beseda »osme« nadomesti z besedo »desete«. 

Obrazložitev: 
V določbo se vnašajo nove naloge, ki bi jih bilo potrebno opravljati na podlagi 
javnega pooblastila, ter prilagaja dikcijo Zakonu o javnih cestah. 

7. 
V drugem odstavku 3. d člena se doda nova prva alinea, ki se glasi: 

» - višina koncesijske dajatve, ki se določi v odvisnosti od števila kilometrov 
avtocest v upravljanju družbe, deleža cestninskih cest, števila vozil (prometa) 
na avtocestah in višine cestnine po kilometru avtoceste;« 

V tretji alinei drugega odstavka 3.d člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo: 
«pet6ga«. 

Zadnja alinea drugega odstavka 3. d člena se črta. 

Na koncu drugega odstavka 3. d člena se doda stavek, ki se glasi: 

»Sestavni del koncesijske pogodbe je tudi seznam vseh odsekov avtocest, ki 
jih po tej pogodbi upravlja družba.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Koncesijska pogodba iz prvega odstavka tega člena se razveže če: 
koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti; 
ne poravnava ali ne poravnava pravočasno koncesijskih dajatev; 
ne zagotavlja nemotenega in varnega odvijanja prometa v skladu s 
predpisi o javnih cestah in o varnosti prometa na njih; 
se pogodbeni stranki o razvezi pogodbe sporazumeta.« 

Obrazložitev: 
V drugem odstavku amandma natančneje opredeli obveznost koncesionarja za 
plačilo koncesijske dajatve. Ravno tako opredeli tudi razloge za predčasno 
prenehanje koncesijske pogodbe. 

8. 
V tretjem odstavku 3.d člena se številka "30" nadomesti s številko "20". 

Obrazložitev: 
Amandma zmanjšuje obdobje veljavnosti pogodbe iz pravega odstavka. 
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K 7. členu: 
Napovedno besedilo se spremeni tako, da se glasi: 

» Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»«(2) Na podlagi predhodnega soglasja Državnega zbora Republike Slovenije 
lahko postanejo delničarji družbe tudi druge osebe z vplačilom vložkov za 
izdane delnice pri povečanju osnovnega kapitala družbe, pri čemer delež 
glasov, ki jih ima Republika Slovenija v skupščini družbe, ne sme pasti pod 
51%. 

(3) Pravni posel pridobitve delnic v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen. 
Prav tako je nično določilo statuta družbe, ki bi v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom omejilo glasovalno pravico iz delnic, katerih imetnik je Republika 
Slovenija.« 

V šestem odstavku se besede »tretjega odstavka« nadomestijo z besedama: 
»petega odstavka«. 

Dosedanji drugi do šesti odstavek se postanejo četrti do osmi odstavek. 

Obrazložitev: 
Glede na naslov poglavja pred 4. členom osnovnega besedila zakona (Kapital 
družbe) je bilo potrebno iz 2. a člena tega zakona besedilo drugega in tretjega 
odstavka umestiti v ta člen. 

K 8. členu: 
Spremeni se naslov novega podpoglavja tako, da se glasi: 

»Financiranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter 
odplačevanjem posojil, najetih v ta namen«. 

Obrazložitev: 
Amandma je nomotehnične narave, pripravljen v skladu s pripombami ZPS. 

K 9. členu: 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo šeste alinee spremeni tako, da se glasi: 

» - prihodki od upravljanja in razpolaganja z nepremičninami iz tretjega 
odstavka 3. člena tega zakona;« 

Besedilo sedme alinee se dopolni tako, da se na koncu besedila doda besedilo: » in 
drugih prihodkov družbe ;« 

Obrazložitev: 
Amandma zagotavlja usklajenost predlaganih rešitev z rešitvami v tretjem odstavku 
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3. člena in tretjem odstavku 6. b člena. 

K 10. členu: 
V drugem odstavku 6. člena se za besedami »v državne vrednostne papirje« doda 
besedilo: »ali v lastne vrednostne papirje«. 

Obrazložitev: 
S to dopolnitvijo se družbi omogoča, da bo lahko tudi z izdajo lastnih vrednostnih 
papirjev zagotovila boljšo prilagodljivost likvidnostnim potrebam družbe. 

K 11. členu: 
1. 
Uvodno besedilo k 11. členu se spremeni tako, da se glasi: 

»Za 6. členom se dodajo novi 6.a člen , naslov novega podpoglavja » Prihodki 
družbe za upravljanje in vzdrževanje avtocest« ter novi 6.b, 6.c in 6.č člen, ki se 
glasijo:«. 

Obrazložitev: 
Amandma je nomotehnične narave. 

2. 
V novem 6.a členu se v prvem odstavku besedilo »iz 5. člena« nadomesti z 
besedilom »iz prvega in drugega odstavka 3. člena«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

3. 
V tretjem odstavku 6. b člena se za besedami » vplačil cestnine« doda besedilo: »in 
drugih prihodkov družbe«, za besedo »upravljanja » pa se črta besedilo: » in 
vzdrževanja«. 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje opredeli vse prihodke družbe, ki so osnova za ugotavljanje 
presežka in plačilo koncesijske dajatve. 

4. 
V 6. c členu se za besedami » avtocest iz 3.č člena tega zakona » doda besedilo: » 
in drugih javnih cest«. 

Obrazložitev: 
Amandma jasneje opredeli, da se družbi zagotavljajo sredstva za upravljanje in 
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vzdrževanje drugih javnih cest, poleg avtocest iz 3.č člena z nadomestili države 
oziroma lokalne skupnosti. 

5. 
Besedilo 6.č člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Po predhodnem soglasju vlade lahko družba sama ali v okviru 
gospodarske družbe, ki jo je ustanovila s soglasjem vlade in ima v njej 
večinski kapitalski ali upravljalski delež, opravlja gospodarsko dejavnost, ki je 
v zvezi z avtocestami, kot je opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocesti 
ali opravljanje telekomunikacijskih storitev z uporabo telekomunikacijskih 
objektov in naprav na avtocesti. Družba je dolžna dobiček iz te dejavnosti 
nameniti za financiranje upravljanja in vzdrževanja avtocest. 

(2) Z uporabo telekomunikacijskih objektov in naprav za dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka se ne sme ogroziti varno in nemoteno odvijanje prometa.« 

Obrazložitev: 
Amandma jasneje določa pod kakšnimi pogoji sme družba sama ali družba, ki jo 
ustanovi opravljati spremljajoče dejavnosti ob avtocesti. 

K Prehodnim in končnim določbam: 
Za 13. členom in naslovom poglavja se doda novi 13.a člen, ki se glasi: 

» 13. a člen 

(1) Javnemu podjetju Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. se po 
uveljavitvi tega zakona pripoji javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, 
d.o.o. 

t'2) Pripojitev se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske 
(družbe, pri čemer mora biti pogodba o pripojitvi sklenjena z ustreznim 
soglasjem vlade kot zastopnikom ustanovitelja ter sprejet usklajen statut 
družbe najkasneje do 31. decembra 2003. 

(.3) Javnemu podjetju Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. preneha 
s tatus javnega podjetja s 1. januarjem 2004.« 

O brazložitev: 
Amandma je nomotehnične narave, pripravljen v skladu s pripombami ZPS. 
Vsebina, ki se ureja v novem 13.a členu, je prfnešena iz 2. člena med prehodne 
določbe. 
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K 14. členu: 
V 14. členu, ki se umesti kot 15. člen se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se za družbo prenehajo uporabljati 
določbe ZJC, s katerimi se urejajo graditev, vzdrževanje in varstvo javnih cest 
v nasprotju z določbami tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Ker se s predlaganim zakonom urejajo določena vprašanja s področja graditve, 
vzdrževanja in varstva avtocest drugače kot to določa ZJC je potrebno določiti 
prenehanje uporabe posameznih določb ZJC. 

K 15. členu: 
15. člen se umesti kot 14. člen. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi smiselne umestitve določbe tega člena. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je po končani razpravi o členih zakona ter razpravi 
in glasovanju o amandmajih odbora v skladu s 128. 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 spremembah in 
dopolnitvah zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji sestavni del poročila. 

Poročilo odbora bo na seji državnega zbora predstavil podpredsednik odbora Janko 
Veber. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Janko Veber, l.r. 
Podsekretarka Državnega zbora RS podpredsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽBI ZA AVTOCESTE V 

REPUBLIKI SLOVENIJI (ZDARS-A) 

1. člen 

V Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) 
se v 1. členu, ki postane prvi odstavek 1. člena, za besedo »ustanovitve« doda 
vejica in beseda »preoblikovanja«. 

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: 
"(2) Ta zakon se uporablja za avtoceste in hitre ceste (v nadaljnjem besedilu: 
avtoceste), za katere družba opravlja naloge v zvezi z njihovo izgradnjo ter s 
katerimi ta družba upravlja in jih vzdržuje. 

(3) Naloge izgradnje avtocest obsegajo naloge v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor, naloge projektiranja, gradnje ter 
rekonstrukcije avtocest. 

(4) Ta zakon se ne uporablja za avtoceste, za katere naloge iz drugega odstavka 
tega člena v skladu s predpisi, ki urejajo koncesijska razmerja, pridobi koncesijo 
drug koncesionar ali če v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje javnih cest, 
prevzame upravljanje drug upravljavec." 

2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»2. člen 

(1) Družba ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe. 

(2) Edini ustanovitelj in delničar družbe je Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).« 
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3. člen 
(člen je črtan) 

4. člen 

Za naslovom poglavja »NALOGE DRUŽBE« se doda naslov novega 
podpoglavja, ki se glasi: 
»Naloge v zvezi z izgradnjo avtocest in obnavljanje avtocest ter finančni 
inženiring« 

5. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»3. člen 

(1) Družba opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije naloge v zvezi s 
prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor in naloge v zvezi s 
pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za potrebe izgradnje avtocest. 

(2) Družba v svojem imenu in za račun Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi 
z izgradnjo in obnavljanjem avtocest v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter opravlja finančni inženiring sredstev, 
namenjenih za izgradnjo avtocest in odplačilo posojil, najetih za njihovo 
izgradnjo. 

(3) Družba v svojem Imenu in za račun države upravlja in razpolaga s tistimi 
nepremičninami, ki so bile pridobljene v zvezi z gradnjo avtocest in niso bile v 
celoti uporabljene za njihovo gradnjo ali niso v celoti potrebne za upravljanje in 
vzdrževanje avtocest v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo javne ceste in 
varnost cestnega prometa. Pri upravljanju in razpolaganju s temi nepremičninami 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, pridobljena 
sredstva pa se uporabijo za graditev in obnavljanje avtocest.« 

6. člen 

Za 3. členom se dodajo novi 3.a, 3.b, 3.c, naslov novega podpoglavja: 
»Upravljanje in vzdrževanje avtocest« ter nova 3.č in 3.d člen, ki se glasijo: 

»3.a člen 

(1) Naloge iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena opravlja družba v 
skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
razvojnimi programi v skladu z določbami predpisov, ki urejajo javne finance in 
letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest, ki ga sprejme vlada v soglasju z 
Državnim zborom republike Slovenije. 
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(2) V letnem planu iz prejšnjega odstavka se določijo avtocestni odseki in 
naloge razvoja in obnavljanja, ki jih je treba v posameznem letu. izvršiti ter 
višina sredstev po posameznih virih financiranja gradnje in obnavljanja 
avtocest. 

(3) Družba letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvrševanju 
letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest. 

3.b člen 

(1) O izvajanju nalog iz 3. člena tega zakona skleneta družba in Republika 
Slovenija posebno pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in 
obveznosti, zlasti pa: 

- višina nadomestila za opravljanje agentskih storitev; 
- pridobivanje in upravljanje zemljišč in drugih nepremičnin; 

- pridobivanje in upravljanje finančnih sredstev, potrebnih za gradnjo in za 
odplačilo obveznosti iz posojil ter dolžniških vrednostnih papirjev, najetih 
oziroma izdanih zaradi gradnje; 
- način in obliko nadzora ministrstva, pristojnega za finance, glede 

pridobivanja in upravljanja finančnih sredstev, potrebnih za gradnjo in za 
odplačilo obveznosti iz posojil ter dolžniških vrednostnih papirjev, najetih 
oziroma izdanih zaradi gradnje; 

- način in obliko nadzora ministrstva, pristojnega za promet, glede izvajanja 
nalog gradnje in obnavljanja avtocest ter kvalitete in racionalnosti 
njihovega izvajanja; 

- pogoje za oddajo del in izbor izvajalcev; 
- naloge družbe v času gradnje avtoceste in njenega prevzema v upravljanje 

in vzdrževanje ter naloge prenosa v upravljanje tistih objektov in naprav, ki 
so bili zgrajeni v okviru izgradnje avtoceste, niso pa njen sestavni del in z 
njimi po zakonu upravljajo drugi upravljavci; 

• pooblastila, pravice in obveznosti družbe v zvezi s sklepanjem in 
izvrševanjem pogodb v zvezi z gradnjo avtocest; 

• obveznosti v zvezi z zavarovanjem interesov Republike Slovenije; 
- vodenje evidenc sredstev in virov sredstev v upravljanju družbe; 
- druga vprašanja v zvezi s storitvami oziroma nalogami, ki jih družba 

opravlja. 

(2) Pogodba se sklene za čas trajanja gradnje avtocest, oziroma za obdobje 
odplačevanja obveznosti iz posojil in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih 
oziroma izdanih v ta namen, če je to obdobje daljše od obdobja gradnje 
avtocest. 

3.c člen 

(1) Obnavljanje avtocest iz 3. člena tega zakona obsega dela za izboljšanje 
prometno-tehničnih lastnosti in obratovanja avtocest ter njihove zaščite, 
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zaščite okolja in varnosti prometa. 

(2) Obnovitvena dela iz prejšnjega odstavka se štejejo za vzdrževalna dela v 
javno korist v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

(3) Vrsta in obseg projektne in tehnične dokumentacije za obnovitvena dela iz 
prvega odstavka tega člena se v odvisnosti od njihove vrste, obsega in 
zahtevnosti določijo s projektno nalogo, če s predpisi o javnih cestah in o 
graditvi objektov ni drugače določeno. 

(4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del v javno korist opravi komisija, 
ki jo imenuje minister pristojen za promet. V komisijo se imenujejo strokovnjaki s 
področja tehničnih in drugih posebnosti teh del. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za tista obnovitvena dela v javno 
korist, s katerimi se zagotavljajo objekti in naprave za opravljanje dejavnosti v 
zvezi z obratovanjem avtocest ali so posebej pomembni za zagotavljanje varnosti 
prometa na njih, na pisni predlog družbe izvede tehnični pregled in pridobi 
uporabno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

Upravljanje in vzdrževanje avtocest 

3.č člen 

(1) Družba upravlja in vzdržuje avtoceste, ki jih zgradi v svojem imenu in za 
račun države. 

(2) Družba upravlja in vzdržuje tudi avtoceste iz 10. člena tega zakona in druge 
avtoceste, za katere je tako določeno s koncesijsko pogodbo iz 3.d člena tega 
zakona. 

(3) Naloge upravljanja in vzdrževanja avtocest obsegajo: 

- izvajanje rednega vzdrževanja avtocest in objektov na njih; 
- oddajanje površin zunaj vozišča avtocest in na površinah ob njih za 

opravljanje spremljajočih dejavnosti; 
- dovoljevanje ustanavljanja služnosti za napeljevanje vodovoda in 

kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter 
podobnih objektov in naprav javnega pomena. 

(4) Skladno z določbami Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št 29/97, 
18/02, 50/02 - odi US in 110/02- ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: ZJC) in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov družba kot javno pooblastilo opravlja glede 
avtocest tudi naslednje naloge upravljanja: 

- nadzira stanje cest (tretja alinea prvega odstavka 19. člena ZJC); 
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- nadzira prometno ureditev na cestah (četrta alinea prvega odstavka 19. 
člena ZJC); 

- zagotavlja štetje prometa na cestah (deveta alinea prvega odstavka 19. 
člena ZJC); 

- organizira obveščanje javnosti o stanju cest in prometa na njih (deseta 
alinea prvega odstavka 19. člena ZJC); 

- prepove ali omeji promet na cesti (46. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje 
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu ceste (47. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav v 
območju ceste in njenega varovalnega pasu (48. člen ZJC); 
- izdaja dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na cestah 

(49. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in 

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž avtoceste, ki bi 
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
njenega vzdrževanja (50. člen ZJC); 

- izdaja dovoljenja za izredni prevoz po cesti (51. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti ali za spremembo teh dejavnosti ob cesti (53. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za graditev žičniških naprav nad cestami (58. člen ZJC); 

izdaja soglasja za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov v 
določeni oddaljenosti od ceste (59. člen ZJC); 

- izdaja soglasja za opravljanje del zunaj varovalnega pasu ceste, ki bi lahko 
vplivala na stabilnost cestnega telesa (60. člen ZJC); 

- izdaja dovoljenja za delno ali popolno zaporo ceste (65. člen ZJC); 
- izdaja dovoljenja za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob 
cesti (67. člen ZJC); 
- izdaja soglasja za postavitev tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za 

slikovno ali zvočno obveščanje ali oglaševanje znotraj varovalnega pasu 
ceste (68. člen ZJC). 

(5) Pri izvajanju nalog iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka sodeluje 
družba z Direkcijo Republike Slovenije za ceste na način, kot ga predpiše 
minister, pristojen za promet. 

(6) Naloge iz desete alinee četrtega odstavka tega člena opravlja družba le, 
kolikor poteka izredni prevoz izključno po avtocesti, če poteka prevoz deloma 
po drugi javni cesti, izda dovoljenje za izredni prevoz Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, ki v roku 15 dni od vložitve zahteve o tem obvesti družbo 
ter ji v roku 8 dni od plačila povračila za izredni prevoz izplača sorazmerni 
delež povračila za prevoz po avtocesti. 

(7) Naloge iz tretjega odstavka tega člena opravlja družba v svojem imenu in za 
svoj račun. 
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3.d člen 

(1) Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in družbo glede opravljanja 
nalog upravljanja in vzdrževanja avtocest se podrobneje uredijo s koncesijsko 
pogodbo o upravljanju in vzdrževanju avtocest skladno z zakonom, ki ureja 
koncesijo gospodarske javne službe. 

(2) V koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se uredi zlasti: 
- višina koncesijske dajatve, ki se določi v odvisnosti od števila kilometrov 
avtocest v upravljanju družbe, deleža cestninskih cest, števila vozil (prometa) na 
avtocestah in višine cestnine po kilometru avtoceste; 
• način upravljanja in vzdrževanja avtocest; 
- oblika in način nadzora koncedenta glede izvajanja nalog iz prejšnjega 

člena, kvalitete njihovega izvajanja ter možne posledice v primeru 
ugotovljenih kršitev; 

- roki vknjižbe prepovedi razpolaganja v zemljiško knjigo za objekte iz petega 
odstavka 4. člena tega zakona, njihovo vzdrževanje v času trajanja 
koncesijske pogodbe ter način in roki prenosa lastninske pravice in posesti 
na Republiko Slovenijo po prenehanju koncesijske pogodbe. 

Sestavni del koncesijske pogodbe je tudi seznam vseh odsekov avtocest, ki jih 
po tej pogodbi upravlja družba. 

(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena se sklene za obdobje iz drugega 
odstavka 3.b člena tega zakona, vendar najmanj za obdobje 20 let, z možnostjo 
podaljšanja pogodbe za polovico časa njenega trajanja. 

(4) Koncesijska pogodba iz prvega odstavka tega člena se razveže če: 
koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti; 
ne poravnava ali ne poravnava pravočasno koncesijskih dajatev; 
ne zagotavlja nemotenega in varnega odvijanja prometa v skladu s predpisi 
o javnih cestah in o varnosti prometa na njih; 
se pogodbeni stranki o razvezi pogodbe sporazumeta.« 

7. člen 

Za prvim odstavkom se dodata novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasijo: 

«(2) Na podlagi predhodnega soglasja Državnega zbora Republike Slovenije 
lahko postanejo delničarji družbe tudi druge osebe z vplačilom vložkov za izdane 
delnice pri povečanju osnovnega kapitala družbe, pri čemer delež glasov, ki jih 
ima Republika Slovenija v skupščini družbe, ne sme pasti pod 51%. 

(3) Pravni posel pridobitve delnic v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen. 
Prav tako je nično določilo statuta družbe, ki bi v nasprotju s prejšnjim 
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odstavkom omejilo glasovalno pravico iz delnic, katerih imetnik je Republika 
Slovenija. 

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne ceste, zagotovi Republika 
Slovenija dodatno stvarno premoženje tako, da prenese družbi v last 
premoženje, ki ga imata družba in Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o. v 
posesti na podlagi upravljanja. Na tej podlagi se poveča lastni kapital družbe 
in vrednost delnic. 

(5) Stvarno premoženje iz prejšnjega odstavka predstavljajo: 

- objekti, oprema in naprave, potrebni za opravljanje dejavnosti vzdrževanja 
avtocest; 

- oprema in naprave, potrebne za opravljanje dejavnosti pobiranja cestnine; 
- turistična in druga obvestilna signalizacija, oprema in naprave, potrebne za 

delovanje sistema ABC in cestninskega sistema, vodenja in upravljanja s 
prometom ter informacijskega sistema in sistema za obveščanje. 

(6) Prenos stvarnega premoženja iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi 
sklepa vlade, s katerim se opredeli posamezni premoženjski predmet in 
njegova knjigovodska vrednost, ki je podlaga za vknjižbe pri družbi. Družba 
izkaže zneske kot kapitalske rezerve v skladu s 4. točko prvega odstavka 60. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 30/93, 29/94, 82/94, 
20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/00, 36/00, 45/01, 59/01 in 93/02 - odi US; v 
nadaljnjem besedilu: ZGD). 

(7) Družba lahko rezerve iz prejšnjega odstavka uporabi kot vir za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu z ZGD. 

(8) Po prenehanju koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi tega zakona, 
prenese družba objekte iz prve alinee petega odstavka tega člena neodplačno 
na Republiko Slovenijo, v stanju, ki omogoča njihovo takojšnjo uporabo za 
namene iz tretjega odstavka tega člena. Razpolaganje z objekti iz prve alinee 
tretjega odstavka tega člena je v času trajanja koncesijske pogodbe 
prepovedano. Pravni posel, sklenjen v nasprotju s tem odstavkom, je ničen.« 

8. člen 

Za naslovom poglavja »POSLOVANJE DRUŽBE« se doda naslov novega 
podpoglavja, ki se glasi: 
»Financiranje obveznosti v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter 
odplačevanjem posojil, najetih v ta namen«. ' 
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9. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»5. člen 

(1) Viri sredstev za izvajanje nalog iz 3. člena tega zakona in za plačilo 
obveznosti iz posojil, najetih v ta namen, so: 

- sredstva, zbrana na podlagi posebnega zakona, s katerim se zagotavljajo 
namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji; 

- druga namenska sredstva; 
• najeta posojila in refinanciranje posojil; 
- sredstva, zbrana z izdajanjem dolžniških vrednostnih papirjev; 
- druga sredstva iz proračuna Republike Slovenije; 
- prihodki od upravljanja in razpolaganja z nepremičninami iz tretjega odstavka 3. 
člena tega zakona; 
- sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo iz dela cestnin in drugih 

prihodkov družbe; 
- drugi viri. 

(2) Sredstva iz refinanciranja posojil in sredstva iz koncesijske dajatve v 
posameznem letu ne smejo biti nižja od v tem letu zapadlih obveznosti iz 
najetih posojil.« 

10. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 

(1) Družba mora sredstva iz prejšnjega člena voditi na posebnem računu, 
ločeno od ostalih sredstev, s katerimi posluje. 

(2) Družba mora likvidnostne presežke sredstev iz prejšnjega člena vlagati v 
državne vrednostne papirje ali v lastne vrednostne papirje, v dolžniške 
vrednostne papirje ali depozite prvovrstnih bank s sedežem v Republiki 
Sloveniji.« 

11.člen 

Za 6. členom se dodajo novi 6.a člen , naslov novega podpoglavja » Prihodki 
družbe za upravljanje In vzdrževanje avtocest« ter novi 6.b, 6.c in 6.Č člen, ki se 
glasijo: 
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»6.a člen 

(1) Za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil ter za izdajo dolžniških 
vrednostnih papirjev za financiranje obveznosti iz prvega in drugega odstavka 
3. člena tega zakona mora družba pridobiti predhodno soglasje Državnega 
zbora Republike Slovenije s posebnim zakonom. 

(2) Državno poroštvo za srednjeročno in dolgoročno posojilo oziroma izdajo 
dolžniških vrednostnih papirjev družbe iz prejšnjega odstavka ter za 
refinanciranje že najetih posojil da Republika Slovenija na podlagi posebnega 
zakona. 

(3) Družbi ni potrebno pridobiti dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev 
za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, s katerimi se financirajo obveznosti 
iz 5. člena tega zakona. 

Prihodki družbe za upravljanje in vzdrževanje avtocest 

6.b člen 

(1) Cestnina za uporabo avtocest, povračila za izredne prevoze po avtocestah 
ter povračila za čezmerno uporabo avtocest so prihodek družbe v zvezi z 
upravljanjem in vzdrževanjem avtocest 

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 11. člena ZJC določi višino, način 
plačevanja, vključno s tehnologijo cestninjenja, način evidentiranja plačil, 
oprostitve plačevanja, nadzor nad vplačevanjem in posledice neplačevanja 
cestnine družba s soglasjem vlade. 

(3) Presežek prihodkov na podlagi vplačil cestnine in drugih prihodkov družbe 
nad odhodki za upravljanje in vzdrževanje ob upoštevanju normalnega donosa 
sredstev, vloženih v kapital družbe, je koncesijska dajatev, ki se plačuje za 
pridobljeno pravico upravljanja avtocest. 

(4) Ne glede na določbe ZJC lahko družba odda prometne površine zunaj 
vozišča avtocest in površine ob njih, ki so določene za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti, v zakup, zakupnina pa predstavlja prihodek družbe. 

6.c člen 

Poleg prihodkov iz prejšnjega člena zagotavlja družba prihodke za upravljanje 
in vzdrževanje avtocest iz 3.č člena tega zakona in drugih javnih cest v okviru 
svojega poslovanja, in sicer zlasti iz: 

- nadomestila države ali lokalne skupnosti za stroške upravljanja in 
vzdrževanja necestninskih avtocest in drugih državnih cest ter lokalnih cest 
v upravljanju in vzdrževanju družbe; 
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- prihodkov od plačila služnosti za napeljevanje objektov in naprav javnega 
pomena na avtocesti; 

- dobička iz 6.č člena tega zakona; 
- drugih virov v okviru poslovanja družbe. 

6.Č člen 

(1) Po predhodnem soglasju vlade lahko družba sama ali v okviru gospodarske 
družbe, ki jo je ustanovila s soglasjem vlade in ima v njej večinski kapitalski ali 
upravljalski delež, opravlja gospodarsko dejavnost, ki je v zvezi z avtocestami, 
kot je opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocesti ali opravljanje 
telekomunikacijskih storitev z uporabo telekomunikacijskih objektov in naprav na 
avtocesti. Družba je dolžna dobiček iz te dejavnosti nameniti za financiranje 
upravljanja in vzdrževanja avtocest. 

(2) Z uporabo telekomunikacijskih objektov in naprav za dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka se ne sme ogroziti varno in nemoteno odvijanje prometa.« 

12. člen 

Pred 7. členom se doda naslov novega podpoglavja, ki se glasi: »Vodenje računov«. 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»7. člen 

(1) Družba mora voditi poslovne knjige in izdelati računovodske izkaze z letnim 
poročilom v skladu z določili ZGD in slovenskimi računovodskimi standardi tako, kot 
velja za velike gospodarske družbe po ZGD. 

(2) Sredstva v upravljanju in vire sredstev v upravljanju vodi družba ločeno od 
sredstev in virov sredstev družbe.« 

13. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»8. člen 

Nadzorni svet družbe ima 6 članov, ki jih imenuje skupščina družbe, od katerih 
predlaga dva člana Ministrstvo za finance, dva člana pa Ministrstvo za promet.« 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Prehodne in končne določbe 

13. a člen 

(1) Javnemu podjetju Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. se po 
uveljavitvi tega zakona pripoji javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest, 
d.o.o. 

(2) Pripojitev se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
pri čemer mora biti pogodba o pripojitvi sklenjena z ustreznim soglasjem vlade 
kot zastopnikom ustanovitelja ter sprejet usklajen statut družbe najkasneje do 31. 
decembra 2003. 

(3) Javnemu podjetju Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. preneha 
status javnega podjetja s 1. januarjem 2004. 

14. člen 

(1) S pogodbo o pripojitvi iz 2. člena tega zakona prevzame družba v 
upravljanje in vzdrževanje premoženje, s katerim je do tedaj upravljalo Podjetje 
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.. 

(2) Novo zgrajene avtoceste, na katere se nanaša ta zakon, prevzame družba v 
upravljanje z dnem, ko so dane v promet. Za stvarno premoženje novo 
zgrajenih avtocest veljajo določbe 7. člena tega zakona. 

15. člen 

(1) Do začetka veljavnosti posebne pogodbe o gradnji avtocest in koncesijske 
pogodbe o upravljanju in vzdrževanju avtocest iz 6. člena tega zakona, se za 
delo družbe v zvezi z avtocestami smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se za družbo prenehajo uporabljati določbe 
ZJC, s katerimi se urejajo graditev, vzdrževanje in varstvo javnih cest v 
nasprotju z določbami tega zakona. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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I IEL0VNA TElESfl i 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE 

KONTROLE V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM 

PROMETU (BHREMK) 

-EPA 1019 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

• Odbor zn zunanjo politiko 

EPA 1019-111 

) Številka: 212-08/03-12/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem 

in železniškem prometu (BHREMK) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem 
opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE CIPER 0 SODELOVANJU V 

BOJU PROTI TERORIZMU, NEZAKONITI TRGOVINI 

S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU (BCYBTDK) 

- EPA 1020 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 1020-111 

Številka: 212-05/03-28/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti trgovini s 

prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu (BCYBTDK) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v boju proti 
terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO MALTE 0 SODELOVANJU V BOJU PROTI 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 

TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 

PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI 

SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 

DEJANJEM (BMTOK) 

-EPA 1021 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor r« zunanjo politiko 

EPA 1021-111 

Številka: 212-05/03-29/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med V/lado Republike Slovenije in 
Vlado Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti 

trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi 
in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim dejanjem (BMTOK) 

15. november2003 209 poročevalec, št. 96 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o sodelovanju v boju proti 
organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi 
snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim dejanjem. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. ■ Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU 

V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, ŠE 

POSEBEJ TERORIZMU, NEZAKONITI TRGOVINI S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI IN ORGANIZIRANEMU 

KRIMINALU (BGRBKT) 

- EPA 1022 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odborui zunanjo politiko 

EPA 1022-111 

Številka; 212-05/03-30/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Helenske republike o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, še 

posebej proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in 
organiziranemu kriminalu (BGRBKT) 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 
# 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o sodelovanju v boju proti 
organiziranemu kriminalu, še posebej proti terorizmu, nezakoniti trgovini s 
prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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I IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU AKTA 0 NASLEDSTVU 

, SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

Z ROMUNIJO, KI NAJ OSTANEJO 

V VELJAVI MED REPUDLIKO SLOVENIJO 

IN ROMUNIJO (RRONSNJ) 

- EPA 1027 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zo zunanjo politiko 

) Številka: 700-01/03-75/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu akta o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki 
naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ) 

Odbor Državnejga zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog akta o nasledstvu Sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Romunijo. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je v skladu s 
prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog akta 
ter pojasnilo Vlade Republike Slovenije z dne 7. novembra 2003. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga akta. Ker k predlogu akta 
ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga Državnemu 
zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor v 
zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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DELOVNA 1E1ESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

EVROPSKEGA KODEKSA 0 SOCIALNI 

VARNOSTI (NIEKSV) 

- EPA 1028 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 
EPA 1028-111 

Številka: 540-01/03-22/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti (MEKSV) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega 
kodeksa o socialni varnosti. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je v skladu s 
prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog 
zakona ter glede besedila 3. člena pripomnila, da je predvidena izjava o izvzetju IX. 
poglavja iz obveznosti po tem mednarodno pravnem aktu povezana z obveznostjo 
poročanja v skladu z 2. in 78. člena tega Kodeksa in opozorila, da so roki za vložitev 
tega poročila kratki, obrazložitev pa o stanju izpolnitve te obveznosti ne vsebuje 
nobene informacije. Predstavnica predlagatelja je na seji pojasnila, da so vse 
obveznosti že izpolnjene, zato ni ovir za ratifikacijo. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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1 IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

> SPORAZUMA 0 SPREMEMBAH 

SREDNJEEVROPSKEGA SPORAZUMA 

0 PROSTI TRGOVINI (MSSSOPT) 

■EPA 1029 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 1029-111 

Številka: 311-04/97-25/6 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

) 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembah Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini (MSSSOPT) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, kije bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bć predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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\ IEL0VNA TELESJ 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

. KONVENCIJE 0 MIRNEM REŠEVANJU 

MEDNARODNIH SPOROV (MKMRMS) 

- EPA 1030 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 
EPA 1030-111 

Številka: 007-02/03-19/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih 
sporov (MKMRMS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o 
mirnem reševanju mednarodnih sporov. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela 
pripomb. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 96 220 15. november2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

PROTOKOLOV 0 IZVAJANJU ALPSKE 

KONVENCIJE (NIPIAK) 

- EPA 1032 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zi zunanjo politiko 

EPA 1032-111 

Številka: 801-01/03-9/1 
Ljubljana, 12. novembra 2003 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (MPIAK) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 73. redni 
seji, ki je bila 12. novembra 2003, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Protokolov o 
izvajanju Alpske konvencije 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je v skladu s 
prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila navedeni predlog 
zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter opozorila, da je v prvih 
treh protokolih naveden datum 24. december 1994, v izvirnikih teh protokolov pa datum 
20. december 1994. Zakonodajno-pravna služba bo to redakcijsko neusklajenost z 
izvirniki protokolov odpravila pri pripravi zakona za objavo. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu 
zakona ni bii sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga 
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor 
v zakonodajni postopek in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, I. r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 96 222 15. november2003 
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NAROČILNICA 

I 'me in priimek:       

| Naslov:   

i Telefon: Poštna številka:    

Podjetje:     

Davčna številka:    

I naročam  izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije 

I Datum:     

| 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 

[^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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