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PREDLOG ZAKONA 
- Predlog zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) - tretja obravnava - EPA 1454 3 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 
- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 19 

dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl-A) - skrajšani postopek - EPA 945 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 29 
dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-B) - skrajšani postopek - EPA 1023 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 33 
dopolnitvah zakona o zdravniški službi - skrajšani postopek - EPA 1024 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 41 
dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek - EPA 1025 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 55 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E) - skrajšani postopek - EPA 1044 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu zakona o spremembah in 67 
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) - druga obravnava - EPA 991 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) 87 
- druga obravnava - EPA 753 - III 



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 

VARSTVU PODZEMNIH JAM (ZVPJ) 

- tretja obravnava - EPA 1454 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511 -0044 
Številka: 636-17/2003-1 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 4.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PODZEMNIH JAM, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi 137. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o varstvu podzemnih jam - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Mladen Berginc, državni podsekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, državna podsekretarka 
v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU 
PODZEMNIH JAM 

'• SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

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

2. člen 
(podzemna jama) 

(1) Podzemna jama po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: jama) 
J0 na naravni način nastali prostor v kamnini, ki je v zunanji prostor 
zaključen z navpično projekcijo roba pokritega dela jame ali 

brezno z vhodno depresijo od tam, kjer naklon pobočja preseže 
30 stopinj in katerega prehodni del je daljši ali globlji od 10 m, ne 
glede na to ali je vhod oziroma izhod (v nadaljnjem besedilu: 
vhod) naraven ali je plod človekovega dela. Jame so votline, 
razpoke, brezna in podzemni rovi in so lahko suhe ali stalno ali 
občasno, deloma ali v celoti zalite z vodo. 

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

3. člen 
(načelo varstva in ohranitve jam) 

Odkrivanje in raziskovanje jam, jamarstvo, ogledovanje jam, 
spremljanje stanja in obnovitev poškodovanih jam, varovanje jam 
in njihova raba oziroma kakršno koli ravnanje z njimi, morajo 
potekati tako, da se čim manj prizadenejo jama, jamski inventar in 
jamski živi svet. 
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4. člen 
(pojmi) 

6. člen 
(uporaba predpisov s področja ohranjanja narave) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. Jamarstvo, jamarsko delovanje je odkrivanje, raziskovanje in 
dokumentiranje ter obiskovanje jam v športno rekreativne namene, 
pri čemer je potrebna posebna usposobljenost za samostojno 
jamarsko delovanje. 
2. Jamska infrastruktura so vsi grajeni objekti in nepremične 
naprave v jami, ki služijo ali so nekoč služili, varstvu oziroma rabi 
jame. 
3. Jamski inventar so vse naravne tvorbe v jami, zlasti sigove 
(kapniške) tvorbe v vseh njenih pojavnih oblikah, minerali, kristali, 
oblike v blatu in ilovici ter reliefne oblike na stenah, stropu in tleh 
in drugi sedimenti ter paleontološki in arheološki ostanki oziroma 
kulturne plasti. Jamski inventar je del jame. 
4. Jamski turizem je dejavnost pravnih ali fizičnih oseb, ki za 
plačilo vodijo obiskovalce v jame, ki so lahko urejene za turistični 
obisk. 
5. Jamski vodnik ali jamska vodnica (v nadaljnjem besedilu: jamski 
vodnik) je fizična oseba, ki je usposobljena za vodenje 
obiskovalcev po jami in vpisana v register jamskih vodnikov. 
6. Jamski živi svet so vse prosto živeče živali in prosto rastoče 
rastline, ki v jami stalno ali občasno živijo ali rastejo. 
7. Jamar ali jamarka (v nadaljnjem besedilu: jamar) je fizična oseba, 
ki je usposobljena za samostojno jamarsko delovanje. 
8. Jamarsko društvo je društvo, katerega ustanovni akt opredeljuje 
jamarstvo kot osnovno dejavnost društva. 
9. Obiskovalec ali obiskovalka jame (v nadaljnjem besedilu: 
obiskovalec jame) je fizična oseba, ki si za plačilo ogleda jamo. 
10. Odkrivanje in raziskovanje jam obsega odkrivanje novih jam 
ali delov jam, pridobivanje podatkov in vzorcev, merjenja vseh 
vrst, fotografiranje, filmanje in audio ter video snemanje za 
dokumentarne namene. Izvaja se v znanstveno - raziskovalne in 
športno - rekreativne namene. 
11. Odprta jama s prostim vstopom je vsaka jama, ki je 
nenadzorovan vstop oseb v jamo v skladu z varstvenim režimom 
po tem zakonu, ne more poškodovati. 
12. Odprta jama z nadzorovanim vstopom je jama, v kateri je 
naravno jamsko okolje tako ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali 
ogrozil vsak nenadzorovan vstop oseb v jamo. 
13. Ogledovanje jame je obisk jame, pri čemer se uporabljajo 
naravne poti in prehodi oziroma jamska infrastruktura. 
14. Skrbništvo jam je izvajanje posameznih nalog varstva redkih 
ali ogroženih jam ali tistih jam, ki po strokovnih merilih vrednotenja 
na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave izstopajo. 
15. Skrbnik ali skrbnica jame (v nadaljnjem besedilu: skrbnik jame) 
je oseba, ki izvaja skrbništvo jam na podlagi sklenjene skrbniške 
pogodbe ali oseba javnega prava, ki izvaja skrbništvo jam v okviru 
nalog javne službe na področju ohranjanja narave. 
16. Zaprta jama je jama, v kateri je naravno jamsko okolje tako 
ranljivo, da bi ga lahko poškodoval ali ogrozil vsak vstop oseb v 
jamo. 

5. člen 
(status in lastnina) 

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

(2) Jamska infrastruktura je v lasti države. 

(3) Jame in jamska infrastruktura niso v pravnem prometu. 

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

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

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

7. člen 
(uporaba predpisov s področja varstva kulturne 

dediščine) 

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

II. VARSTVO JAM 

2.1 Status naravne vrednote 

8. člen 
(obveznost sporočanja podatkov) 

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

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

9. člen 
(strokovna obdelava podatkov) 

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

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

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

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

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

10. člen 
(status naravne vrednote) 

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

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

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

11. člen 
(vsebina registra naravnih vrednot) 

(1) V registru naravnih vrednot se vodijo za jame zlasti podatki o: 
1 • identifikacijski številki jame; 
2. imenu in sinonimih, če jih jama ima; 
3- tipu oziroma tipih jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji; 
4- razvrstitvi jame glede režima vstopa; 
5- legi jame (Gauss-Kruegerjevi koordinati, kota vhoda, način 
določitve koordinat in kote vhoda, opis dostopa); 
6- katastrskih občinah leg vhodov v jamo; 
7- merskih podatkih o jami; 
8- stanju jame; 
9- stanju jamske infrastrukture; 
10. jamskem živem svetu in jamskem inventarju ter posebnostih 
jame; 
11- izvedenih ukrepih varstva jam; 
12. prepovedih ogledovanja in obiskovanja jame ali njenega dela; 
13. podeljenih koncesijah za rabo jame; 
14. skrbnikih jame (osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, stalno 
ali začasno prebivališče, poklic); 
1s- opremi potrebni za obisk jame; 
16. fizični ali pravni osebi, ki je prispevala podatke za evidentiranje 
lame, imena prvopristopnikov ali prvopristopnic (osebno ime, dan, 
mesec in leto rojstva, stalno ali začasno prebivališče za fizično 
osebo ter ime in sedež pravne osebe) in datum odkritja jame; 
17. jami kot vojnem grobišču. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so javni, razen podatkov iz 5. 
|n 10. točke, ki so dostopni javnosti v obliki na način ter v obsegu, 

' i® 1° določeno v predpisih, ki urejajo področje ohranjanja 
narave. 

2.2 Spremljanje stania jam 

12. člen 
(obseg spremljanja stanja) 

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

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

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

(4) Podrobnejšo vsebino ter način in obliko sporočanja podatkov 
iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 

13. člen 
(poročilo o stanju jam) 

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

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

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

2.3 Obvezna pravila ravnanja 

2-3-1 Odkrivanje in raziskovanje jam 

14. člen 
(odkrivanje in raziskovanje jam) 

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

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

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

15. člen 
(usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje) 

(1) Usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje in 
ugotavljanje te usposobljenosti izvajajo na podlagi javnega 
pooblastila organizacije, ki so za to posebej usposobljene in 
pooblaščene. 

(2) Ministrstvo izvede javni natečaj za izbiro organizacij iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Minister izbere organizacije iz prvega odstavka tega člena, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje in predložijo programe, za izvajanje 
usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje in ugotavljanje 
te usposobljenosti, v katerih je ustrezno predstavljeno področje 
varstva jam. 

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

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

(6) Ministrstvo vodi evidenco pooblaščenih organizacij iz prvega 
odstavka tega člena. 

16. člen 
(potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko 

delovanje) 

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

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

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

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

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

2.3.2 Varstveni režim 

17. člen 
(varstveni režim glede vstopa v jamo) 

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

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

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

(4) V zaprte jame je vstop prepovedan, razen v primeru 
znanstveno raziskovalnega in arheološkega dela, ki se lahko 
izvaja na podlagi dovoljenja ministrstva. 

(5) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo dovoljena 
ravnanja in posegi v jami ter drugi pogoji za izvedbo posega v 
naravo. 

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

18. člen 
(varstveni režim v jami) 

(1) V jami velja varstveni režim, po katerem je prepovedano: 
1. zadrževati se v jami v nasprotju z nameni dovoljenimi s tem 
zakonom in predpisi, ki urejajo ohranjanje narave; 
2. onesnaževati stene, strop ali tla jame, zrak v jami ali vode, ki 
tečejo skozi jamo; 
3. vrtati v stene, strop ali tla jame; 
4. minirati; 
5. povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA); 
6. povzročati vibracije; 
7. skladiščiti ali odlagati predmete, snovi ali odpadke; 
8. kuriti ali kaditi; 
9. uporabljati svetila z odprtim plamenom, razen acetilenskih in 
drugih plinskih svetil; 
10.uporabljati vse vrste vozil in plovil z uporabo motorja, razen 
podvodnih skuterjev na električni pogon zaradi raziskovanja 
sifonov v zalitih delih jam; 
11 .uporabljati vse vrste zračnih plovil in letalskih naprav, razen 
balonov, zaradi izvajanja raznih raziskav; 
12.postavljati kakršnekoli stalne ali začasne objekte, razen za 
namene, dovoljene s tem zakonom v predpisanem obsegu; 
13.karkoli puščati v jami; . 
14.filmsko ali video snemati v jami, razen individualnega snemanja 
za lastne potrebe s pomočjo svetil, ki ne presegajo moči 50W; 
15.graditi jamsko infrastrukturo; 
16.uničevati, poškodovati ali odstranjevati jamski inventar; 
17.odnašati iz jame jamski inventar, ga spravljati v promet ali 
izvažati; 
18.uničevati, poškodovati, nabirati ali odnašati rastline ali njihove 
dele; 
19.loviti, ubijati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu v 
jami ali namerno vznemirjati in odnašati iz jame živali v vseh 
razvojnih oblikah, ki živijo v jamah, ali se v njih občasno zadržujejo; 
20.uničevati, poškodovati, zbirati ali prenašati gnezda in legla 
živali, ki stalno ali občasno živijo v jamah; 
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21 .preprečevati živalim selitev in rastlinam naravno razširjanje; 
22.odkopavati ali prekopavati sedimente, arheološke ali 
paleontološke plasti ter odnašati, prenašati ali poškodovati 
paleontološke ali arheološke predmete. 

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

19. člen 
(izjeme) 

(1) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena: 
1 ■ lahko koncesionar ali upravljavec zavarovanega območja v 
odprti jami gradi, vzdržuje ali uporablja jamsko infrastrukturo ter 
filmsko in video snema na način in pod pogoji, določenimi v 
koncesijskem aktu in v drugih predpisih po tem zakonu in zakonu, 
ki ureja ohranjanje narave; 
2. je med odkrivanjem in raziskovanjem odprtih jam dovoljeno 
odkopavati ali prekopavati sedimente ter vrtati v odprti jami, vendar 
v najmanjšem možnem obsegu in ob izboru načinov, ki z najmanj 
povzročene škode dosežejo cilj, razen v sigove tvorbe in puščati 
v jami opremo, ki se uporablja za tehnično opremljanje jame ali 
raziskovanje; 
3. je dovoljen zajem vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in 
postavitev objektov ter naprav, potrebnih za njeno izvajanje v 
odprti jami, ki se izvede tako, da se v čim manjši meri prizadenejo 
odprta jama, jamski inventar in jamski živi svet, in na način ter 
pod pogoji, določenimi na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje 
narave, in zakona, ki ureja rabo vode; 
4. lahko ministrstvo dovoli postavitev vrat na vhodu v jamo ali v 
del jame, če je to potrebno zaradi varstva jame; 
5. lahko ministrstvo zaradi znanstveno raziskovalnega ali 
izobraževalnega dela, dovoli fizični ali pravni osebi, paleontološka 
izkopavanja, jemanje vzorcev kamnin, mineralov in fosilov, 
nabiranje primerkov rastlinskih vrst in odlov posameznih živalskih 
osebkov v jami v skladu s predpisi, s področja ohranjanja narave; 
6. se lahko opravljajo v jami arheološka raziskovanja v skladu s 
Predpisi, ki urejajo področja varstva kulturne dediščine, in na 
podlagi predhodnega soglasja ministrstva, s katerim se določijo 
Pogoji ravnanja v jami; 
7- lahko ministrstvo dovoli filmsko in video snemanje v odprti jami 
m določi pogoje, v skladu s katerimi se lahko snema v odprti jami, 
da se ne prizadene jama, jamski inventar in jamski živi svet; 
8- lahko ministrstvo dovoli jamarski reševalni službi izvajanje 
reševalne vaje v odprti jami in določi pogoje, v skladu s katerimi 
se reševalna vaja lahko izvede, da se v čim manjši meri prizadene 
lama, jamski inventar in jamski živi svet; 
9- se lahko v skladu z zakonom o vojnih grobiščih v jami izvrši 
fikshumacija. 

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

(3) Dovoljenje iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izda na 
Podlagi strokovnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje 
narave. 

(4) V dovoljenjih iz 4., 5., 7. in 8. točke in soglasju iz 6. točke 
prvega odstavka tega člena se lahko določi tudi obvezen strokovni 
nadzor nad posegom v naravo. 

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

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

20. člen 
(prepoved javnih shodov in prireditev) 

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

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

2.3.3 Varstvo jam pri aradnii objektov 

21. člen 
(uničenje ali poškodovanje jame zaradi gradnje 

objektov) 

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

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

(3) Ministrstvo dovoli investitorju ali investitorici (v nadaljnjem 
besedilu: investitor) poškodovanje ali uničenje jame na podlagi 
prostorskega akta, sprejetega pod pogoji iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se odloči tudi o načinu 
odstranitve jamskega inventarja in jamskega živega sveta ter 
naloži investitorju obveznost dokumentiranja prvotnega stanja 
jame. 

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

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

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

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

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

23. člen 
(čezmerna obremenitev jame) 

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

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

2.4 Ukrepi varstva jam 

24. člen 
(ukrepi varstva jam) 

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

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

2.4.1 Skrbništvo 

25. člen 
(vsebina skrbništva) 

(1) Skrbništvo jam je izvajanje naslednjih nalog varstva jam: 
1. nadzor vstopa v jamo; 
2. postavitev in vzdrževanje jamske infrastrukture za nadzor 
vstopa v jamo (vrata, ograja in ključavnica); 
3. vodenje vpisne knjige oseb, ki vstopajo v jamo; 
4. seznanjanje obiskovalcev s predpisanimi varstvenimi režimi; 
5. nadzor spoštovanja predpisanih varstvenih režimov; 
6. skrb za ohranitev jame, jamskega živega sveta in jamskega 
inventarja; 
7. sporočanje predpisanih podatkov organizaciji, pristojni za 
ohranjanje narave. 

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

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

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

26. člen 
(določitev jam za skrbništvo) 

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

(2) Jama ima lahko samo enega skrbnika. 

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

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

27. člen 
(izbor skrbnika) 

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

(2) Javni natečaj za pridobitev kandidatov za skrbnike vsebuje 
zlasti: 
1. podatke o jamah iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi biti skrbnik jam, in 
se nanašajo zlasti na usposobljenost za opravljanje nalog 
skrbništva, ki vključuje poleg izkazane usposobljenosti za 
samostojno jamarsko delovanje tudi potrebne kadre in opremo, 
3. pričakovano višino nadomestila za skrbništvo. 

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

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

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

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

28. člen 
(vsebina skrbniške pogodbe) 

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

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

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v roku iz prejšnjega 
odstavka ne želi skleniti skrbniške pogodbe, ministrstvo z odločbo 
razveljavi odločbo o izbiri iz prvega odstavka tega člena. 

(4) V skrbniški pogodbi se podrobneje določijo zlasti obveznosti 
skrbnika v zvezi z opravljanjem skrbništva, načinom izvajanja 
nadzora nad vstopom v jamo, trajanje skrbništva, materialni 
stroški in višina nadomestila za materialne stroške v zvezi z 
izvajanjem skrbništva, primeri in vzroki za enostransko prekinitev 
pogodbe zaradi kršenja določb tega zakona, na njegovi podlagi 
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izdanih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo področje 
ohranjanja narave, in način ureditve medsebojnih razmerij po 
prenehanju veljavnosti pogodbe. 

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

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

29. člen 
(obveznost poročanja) 

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

30. člen 
(vstopnina) 

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

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

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

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

ŽA2. Zavarovanje 

31. člen 
(zavarovanje) 

Jama se lahko zavaruje z aktom o zavarovanju v skladu z 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave. 

32. člen 
(začasno zavarovanje) 

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

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

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

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

2.4.3. Obnovitev 

33. člen 
(obnovitev) 

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

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

III. RABA ODPRTE JAME 

3.1 Splošna raba odprtih jam 

34. člen 
(splošna raba) 

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

(2) Ogledovanje odprtih jam je dovoljeno vsem pod enakimi pogoji 
v skladu s tem zakonom in predpisi s področja ohranjanja narave. 

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

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

3.2 Koncesija za rabo odprte jame 

35. člen 
(raba odprte jame) 

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

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

36. člen 
(podelitev koncesije) 

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

(2) Koncesija se podeli po določbah zakona, ki ureja podelitev 
koncesije na naravnih dobrinah. 
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(3) O izboru koncesionarja odloči vlada po predhodnem mnenju 
lokalne skupnosti, na katere območju leži vhod v odprto jamo, 
skozi katerega se bo dejavnost izvajala, pri čemer ima prednost 
naravovarstveno sprejemljivejši predlog programa rabe odprte 
jame. 

(4) Usposobljenost fizične ali pravne osebe za rabo odprte jame, 
ki je predmet koncesije iz prvega odstavka tega člena, se ugotavlja 
tudi na podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 

(5) Koncesijska pogodba se lahko sklene, ko koncesionar izkaže 
pravni naslov za uporabo zemljišč, potrebnih za opravljanje 
dejavnosti. 

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

37. člen 
(posebne določbe o koncesiji) 

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

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

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

3.3 Ureditev odprte jame 

38. člen 
(ureditev odprte jame) 

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

39. člen 
(dovoljenje za ureditev odprte jame) 

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

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

(3) Vloga koncesionarja za pridobitev dovoljenja za ureditev odprte 
jame mora vsebovati: 
1. ime oziroma oznako odprte jame, 
2. načrt odprte jame z inventarizacijo jamskega inventarja in 
jamske infrastrukture, če je odprta jama že opremljena z jamsko 
infrastrukturo, 
3. načrt ureditve odprte jame, če odprta jama še ni urejena za 
opravljanje dejavnosti, 
4. oceno zatečenega stanja odprte jame in oceno vplivov 
predlagane ureditve in izvajanja dejavnosti za odprto jamo, 
5. zasnovo obratovanja odprte jame. 

(4) V primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko ministrstvo 
dovoli ureditev odprte jame, če iz načrta ureditve odprte jame 
izhaja, da bo zadoščeno naslednjim pogojem: 
1. vhod v odprto jamo mora biti urejen tako, da omogoča fizičen 
nadzor nad vstopom in izstopom ter hkrati dopušča rastlinam in 
živalim gibanje in naravno selitev, 
2. če je vhod v odprto jamo umeten, mora tudi preprečevati vplive 
zunanjega okolja na odprto jamo, 
3. v odprti jami morajo biti poti urejene in zavarovane in 
4. stalna razsvetljava, če je v odprti jami predvidena, mora biti 
izvedena s sektorsko razmejitvijo. 

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

40. člen 
(gradbeno dovoljenje) 

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

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

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

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

41. člen 
(dovoljenje za obratovanje) 

(1) Koncesionar lahko začne opravljati dovoljeno dejavnost šele 
po pridobitvi dovoljenja za obratovanje odprte jame. 

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

3.4 Vodenje po odprti jami 

42. člen 
(vodenje po odprti jami) 

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

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

(3) Usposobljenost za jamskega vodnika se dokazuje s potrdilom 
o opravljenem izpitu za jamskega vodnika, ki ga po uspešno 
končanem usposabljanju izda organizacija iz prejšnjega odstavka. 
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(4) Ministrstvo izvede javni natečaj za izbiro organizacij iz drugega 
odstavka tega člena. 

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

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

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

(8) Ministrstvo vodi evidenco pooblaščenih organizacij iz drugega 
odstavka tega člena. 

43. člen 
(register jamskih vodnikov) 

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

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

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

(4) Po uradni dolžnosti se jamskega vodnika izbriše iz registra, 
<5e se ugotovi: 
1 ■ da je povzročil čezmerno obremenitev odprte jame ali 
2. da je večkrat kršil predpisane varstvene režime. 

(5) Podrobnejši način vodenja registra predpiše minister. 

1VJELOVANJE DRUŠTEV V JAVNEM INTERESU 

44. člen 
(pridobitev statusa) 

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

(2) Jamarsko društvo izpolnjuje pogoj pomembnega prispevka k 
ohranjanju narave, če: 
1 • aktivno raziskuje jame in rezultate dokumentira v zapisnikih o 
odkrivanju in raziskovanju jam ali zbira in obdeluje podatke o 

jamah iz zapisnikov o odkrivanju in raziskovanju jam ali izvaja 
dejavnosti ozaveščanja in izobraževana na področju varstva jam 
in krasa, 
2. ima z ustreznim društvenim aktom predpisana pravila jamam 
prijaznega raziskovanja in obiskovanja, 
3. statut društva zagotavlja tako strukturo društvenih organov, 
da je organ, pristojen za delovanje na področju varstva jam, pri 
odločanju enakopraven organom, ki obravnavajo druga področja 
delovanja društva, 
4. je naravovarstvena vzgoja ustrezno vključena v društvene 
programe usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje in 
5. tvorno sodeluje z naravovarstvenimi in izobraževalnimi 
organizacijami. 

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

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

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

V. NADZOR 

5.1 Inšpekcijski nadzor 

45. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

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

(2) Pri izvrševanju nadzora iz prejšnjega odstavka ima inšpektor 
pristojnost odrediti: 
1. odstranitev osebe iz jame za osebo, ki se v njej zadržuje brez 
dovoljenega namena ali je zalotena pri kršitvah predpisanih 
varstvenih režimov, 
2. odstranitev predmetov, snovi in odpadkov iz jame ter 
vzpostavitev prejšnjega stanja na stroške osebe, zalotene pri 
kršitvi režima ali osebe, ki ji je bila izdana pravnomočna sodba o 
prekršku zaradi kršitve režimov, v primeru, ko kršiteljev ni mogoče 
ugotoviti pa na stroške lastnika predmeta ali snovi, katerih 
odstranitev se odredi. > 

46. člen 
(pravica prostega vstopa v jamo) 

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

47. člen 
(neposredni nadzor) 

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

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

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

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

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

5.3 Strokovni nadzor 

48. člen 
(strokovni nadzor) 

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

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

49. člen 

(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če: 
1. vstopi v zaprto jamo brez dovoljenja ministrstva (četrti odstavek 
17. člena); 
2. v zaprti jami izvaja znanstveno raziskovalno ali arheološko 
delo v nasprotju z izdanim dovoljenjem (peti odstavek 17. člena); 
3. v jami ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom 
(prvi odstavek 18. člena); 
4. gradi, vzdržuje ali uporablja jamsko intrastrukturo ter filmsko ali 
video snema v nasprotju s predpisanimi pogoji in določenim 
načinom (1.točka prvega odstavka 19. člena); 
5. odkriva in raziskuje jame v nasprotju s predpisanim načinom 
(2. točka prvega odstavka 19. člena); 
6. pri oskrbi s pitno vodo v jami ravna v nasprotju s predpisanimi 
pravili ravnanja (3. točka prvega odstavka 19. člena); 
7. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem postavi vrata na 
vhodu v jamo ali del jame (4. točka prvega odstavka 19. člena); 
8. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem v jami izkopava, 
jemlje vzorce, nabira rastline ali lovi živali (5. točka prvega odstavka 
19. člena); 
9. brez soglasja ali v nasprotju z soglasjem deluje v jami (6. točka 
prvega odstavka 19. člena); 
10. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem snema v jami (7. 
točka prvega odstavka 19. člena); 

11. brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja v jami 
reševalno vajo (8. točka prvega odstavka 19. člena); 
12. v jami organizira javni shod ali javno prireditev (prvi odstavek 
20. člena); 
13. brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem organizira v jami 
kulturno prireditev (drugi odstavek 20. člena); 
14. brez dovoljenja poškoduje ali uniči jamo (tretji odstavek 21. 
člena); 
15. pri odkritju jame med gradnjo objekta ne ravna na predpisan 
način (prvi odstavek 22. člena); 
16. v jami ravna v nasprotju z določili akta o zavarovanju (31. 
člen); 
17. v jami ravna v nasprotju z določili akta o začasnem zavarovanju 
(prvi odstavek^, člena); 
18. ogleduje odprto jamo v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja 
(tretji in četrti odstavek 34. člena). 

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

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

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

50. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot 
koncesionar, če: 
1. rabi jamo v nasprotju z določili tega zakona in predpisi s področja 
ohranjanja narave (drugi odstavek 35. člena); 
2. rabi jamo brez podeljene koncesije (prvi odstavek 36. člena); 
3. uredi jamo brez ali v nasprotju z dovoljenjem ministrstva (prvi in 
drugi odstavek 39. člena); 
4. obratuje z jamo brez dovoljenja za obratovanje jame (prvi 
odstavek 41. člena); 
5. ne zagotovi vodenja po jami v skladu s tem zakonom (prvi 
odstavek 42. člena). 

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

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

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

51. člen 

(1) Z globo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot 
pooblaščena oseba, če: 
1. usposablja in preverja usposobljenost za samostojno jamarsko 
delovanje brez pooblastila (prvi odstavek 15. člena); 
2. usposablja in preverja usposobljenost za samostojno jamarsko 
delovanje po programu, ki ni potrjen s strani ministrstva (četrti 
odstavek 15. člena); 

poročevalec, št. 105 12 6. december2003 



3. usposablja za jamske vodnike in preverja njihovo 
usposobljenost brez pooblastila (drugi odstavek 42. člena); 
4. usposablja za jamske vodnike po programu, ki ni potrjen s 
strani ministrstva (drugi odstavek 42. člena). 

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

(3) 2 globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) 2 globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik. 

52. člen 

(1) 2 globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot 
skrbnik jam, če: 
1 • ne sporoči podatkov o spremljanju stanja jam na predpisan 
način (drugi odstavek 12. člena); 
2. ne izvaja nalog skrbništva v predpisanem obsegu in na 
predpisan način (prvi odstavek 25. člena); 
3. pobira vstopnino v jamo brez potrditve višine s strani ministrstva 
(tretji odstavek 30. člena). 

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

(3) 2 globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) 2 globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena in 4., 7., 12. in 13. točke prvega 
odstavka 49. člena tega zakona kaznuje posameznik, ki po 
določbah tega zakona nastopa kot skrbnik jam. 

53. člen 

2 globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, če: 
1 ■ odkriva in raziskuje jame brez predpisane usposobljenosti (prvi 
odstavek 14. člena); 
2. ne sporoči rezultatov odkrivanja in raziskovanja jam (prvi 
odstavek 14. člena); 
3- kot tujec odkriva in raziskuje jamo in ni vpisan v zbirko oseb, ki 
so pridobile potrdila o usposobljenosti za samostojno jamarsko 
delovanje in jo vodi ministrstvo (četrti odstavek 16. člena). 

54. člen 

0) 2 globo od 300.000 do 90.000.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka 49., prvega odstavka 
50., prvega odstavka 51. in prvega odstavka 52. člena tega zakona 
'n ima ta prekršek za posledico nepopravljive poškodbe ali 
uničenje jame, jamskega inventarja ali jamskega živega sveta. 

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

(3) 2 globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) 2 globo od 300.000 do 900.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik. 

VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

55. člen 

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

56. člen 

Na dan uveljavitve tega zakona se šteje, da so urejene za 
organiziran turistični obisk in opremljene z jamsko infrastrukturo 
naslednje jame: 
1. Vilenica, ev. štev. NV 113 (Lokev), 
2. Škocjanske jame, ev. štev. NV 312 (Matavun), 
3. Ravenska jama, ev. štev. NV 254 (Gorenje Ravne pri Cerknem), 
4. Jama pod Predjamskim gradom, ev. štev. NV 243 (Predjama), 
5. Otoška jama, ev. štev. NV 2244 (Veliki otok), 
6. Pivka jama, ev. štev. NV 2304 (Veliki otok), 
7. Črna jama, ev. štev. NV 2246 (Veliki otok), 
8. Postojnska jama, ev. štev. NV 241 (Postojna), 
9. Planinska jama, ev. štev. NV 221 (Planina), 
10. 2elške jame, ev. štev. NV 924 (2elše), 
11. Križna jama, ev. štev. NV 155 (Bloška polica), 
12. Županova (Taborska) jama, ev. štev. NV 361 (Velike Lipljene), 
13. Železna jama, ev. štev. NV 364 (Gorjuša), 
14. Snežna jama, ev. štev. NV 1870 (Raduha), 
15. Pekel, ev. štev. NV 742 (Šempeter v Savinski doloni), 
16. Kostanjeviška jama, ev. štev. NV 149 (Kostanjevica na Krki), 
17. Divaška jama, ev. štev. NV 40 (Divača), 
18. Dimnice, ev. štev. NV 94 (Markovščina), 
19. Sveta jama, ev. štev. NV 767 (Socerb), 
20. Huda luknja, ev. štev. NV 730 (Gornji Dolič), 
21. Jama pod Babjim zobom, ev. štev. NV 105 (Bohinska bela) in 
22. Francetova jama, ev. štev. NV 58 (Ribnica). 

57. člen 

(1) Pravne osebe, ki so imele do uveljavitve tega zakona v svojem 
premoženju jamsko infrastrukturo kot sredstva v družbeni lastnini, 
morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona obvestiti 
ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, o jamski infrastrukturi, 
s katero razpolagajo. 

(2) S pogodbo med ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave, 
in pravno osebo iz prejšnjega odstavka se določi obseg jamske 
infrastrukture, ki je prešla v last države na podlagi tega zakona. 

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

(4) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena koncesije ne 
pridobi ali pa koncesijsko razmerje preneha pred potekom 
amortizacijske dobe jamske infrastrukture iz razlogov, ki niso na 
strani koncesionarja, je pravna oseba iz prvega odstavka tega 
člena upravičena do povrnitve vlaganj v jamsko infrastrukturo v 
višini neamortizirane knjigovodske vrednosti te infrastrukture v 
bilanci stanja v zadnjem letu pred prenehanjem koncesije oziroma 
v primeru ne pridobitve koncesije v letu pred uveljavitvijo tega 
zakona. 
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(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ureditev razmerij 
glede višine vloženih sredstev v naravne znamenitosti, redkosti 
oziroma prirodne znamenitosti iz priloge zakona o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00-popr. in 119/02) od številke 
14 do 83 in od številke 86 do 114. 

58. člen 

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

59. člen 

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

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

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

60. člen 

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

61. člen 

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

62. člen 

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

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

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

63 člen 

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

64. člen 

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

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

65. člen 

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

66. člen 

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

67. člen 

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

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

68. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni in 
sicer za: 
1. prekršek iz 49. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 
4,000.000 tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 
500.000 tolarjev, 
- posameznik v razponu od 50.000 dO 150.000 tolarjev; 
2. prekršek iz 50. člena tega zakona: 
- koncesionar- pravna oseba v razponu od 500.000 do 10,000.000 
tolarjev, 
- koncesionar-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 
500.000 do 5,000.000 tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 
500.000 tolarjev, 
- koncesionar- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 
tolarjev; 
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3. prekršek iz 51. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 tolarjev, 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 
4,000.000 tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 
500.000 tolarjev, 
- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
4. prekršek iz 52. člena tega zakona: 
- skrbnik-pravna oseba v razponu od 300.000 do 8,000.000 
tolarjev, 
- skrbnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 
do 4,000.000 tolarjev, 
• odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 100.000 do 
500.000 tolarjev, 
■ skrbnik- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
5. prekršek iz 53. člena tega zakona: 
- posameznik v razponu od 50.000 do 150.000 tolarjev; 
6. prekršek iz 54. člena tega zakona: 
- pravna oseba v razponu od 900.000 do 24,000.000 tolarjev; 
- samostojni podjetnik posameznik v razponu od 300.000 do 
12,000.000 tolarjev; 

- odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 300.000 do 
1,500.000 tolarjev; 
- posameznik v razponu od 50.000 do 450.000 tolarjev. 

69. člen 

Za varstvo jam, ki se nahajajo na območju Regijskega parka 
Škocjanske jame, ustanovljenega z zakonom o Regijskem parku 
Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), se določbe tega 
zakona, razen 1. do 13. člena, 17., 18., 1., 2. in 4. do 7. točke 
prvega odstavka, drugega do šestega odstavka 19., 42. in 43. 
člena, ne uporabljajo. 

70. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga 
zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) • EPA 1454 na 39. seji 
dne 25. novembra 2003 sprejel dopolnjen predlog zakona o 
varstvu podzemnih jam, ki ga je sprejel Odbor za infrastrukturo in 
okolje na seji dne 6. novembra 2003, in amandmaje k 15., 19. in 
70. členu naslovnega zakona. Hkrati je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je pripravila predloga zakona o varstvu 
podzemnih jam za tretjo obravnavo tako, da je v besedilo členov 
vključila sprejete amandmaje k 15., 19. in 70. členu in nomotehnično 
uredila besedilo zaradi črtanja 67. člena. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o varstvu podzemnih jam - tretja obravnava 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70. člen in drugi odstavek 71. člena 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

evropsko pomembne habitatne tipe v skladu z zahtevami iz 
citirane smernice po ohranitvi ugodnega stanja teh habitatnih 
tipov. Popolna pravna uskladitev s Smernico ES za ohranitev 
naravnih habitatnih tipov ter prosto živeče favne in flore bo 
dosežena s sprejemom uredbe o ekološko pomembnih 
območjih in uredbe o posebnih varstvenih območjih. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2004 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
uskla|eno, delno uskla|eno, neusklajeno): 
Smernice Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov 
ter prostoživeče favne in flore - Council Directive 92/43/EEC 
on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora (delno usklajeno) 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komislla ES. države članice ES. SIGMA. OECP. Univerza,,,) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
S predlaganim zakonom bo vzpostavljeno varstvo za 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER 

Minister 
za okolje, prostor in energijo 

mag. JANEZ KOPAČ 
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Amandmaja Vlade Republike Slovenije k 
predlogu zakona o varstvu podzemnih 
jam - tretja obravnava - EPA 1454 -(EU) 

Amandma k 15. členu 

1- V 15. členu se v prvem in tretjem odstavku črta besedilo »in 
ugotavljanja te usposobljenosti«. 

2. Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 
"(4) Ugotavljanje usposobljenosti za samostojno jamarsko 
delovanje izvaja na podlagi javnega pooblastila Jamarska zveza 
Slovenije. Jamarska zveza Slovenije mora za izvajanje javnega 
pooblastila izpolnjevati predpisane obveznosti, v skladu s 
predpisom iz petega odstavka 16. člena tega zakona. 

(5) V primeru prenehanja javnega pooblastila Jamarski zvezi 
Slovenije, se izvede javni natečaj za pridobitev organizacij, ki so 
usposobljene za preverjanje usposobljenosti za samostojno 
jamarsko delovanje na način, določen s tem členom. Izbranim 
organizacijam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, določene v skladu 
s predpisom iz petega odstavka 16. člena tega zakona, se podeli 
javno pooblastilo za preverjanje usposobljenosti za samostojno 
jamarsko delovanje. 

(6) Javno pooblastilo Jamarski zvezi Slovenije preneha, če ne 
izpolnjuje več predpisanih obveznosti ali če ravna v nasprotju s 
predpisi, kar ugotovi minister z odločbo v upravnem postopku.«. 

3. Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo sedmi, osmi in 
deveti odstavek. 

Obrazložitev: 

Ob drugi obravnavi predloga zakona o varstvu podzemnih jam v 
Državnem zboru RS so bile izražene zahteve po opredelitvi 
Jamarske zveze Slovenije v zakonu kot tiste organizacije, ki 
edina že usposablja za samostojno jamarsko delovanje in ugotavlja 
to usposobljenost. Po naknadnih preverjanjih je bilo ugotovljeno, 
da ima Jamarska zveza Slovenije, ki kot zveza društev združuje 
večino, ne pa vseh slovenskih jamarskih društev, organizirano 
službo, ki skrbi za prenos in preverjanje različnih znanj, ki jih 
jamarji potrebujejo pri svojem delu. Ta služba skrbi za 
izobraževanje jamarjev, pri čemer pa pravno-formalno društva 
združena v Jamarsko zvezo Slovenije te svoje dejavnosti niso 

prenesla na zvezo in se izobraževanje pretežno izvaja po 
posameznih društvih. Pri tem jim ta služba tudi pomaga zlasti, če 
katero društvo nima dovolj usposobljenih ljudi, ki bi lahko podali 
zahtevana znanja. Nekatera tematska usposabljanja pa organizira 
tudi sama Jamarska zveza Slovenije. Preverjanje pridobljenih 
znanj, kakor tudi podeljevanje ustreznih pooblastil pa v celoti 
izvaja zveza. Glede jamarskih društev, ki delujejo izven zveze, 
so bili za Društvo za raziskovanje jam Ljubljana pridobljeni podatki, 
da samo izvaja usposabljanje in tudi preverjanja pridobljenih znanj. 

Dosedanjih aktivnosti Jamarske zveze Slovenije v zvezi z 
izobraževanjem članov posameznih jamarskih društev sicer ni 
mogoče v celoti izenačiti z »usposobljenostjo za samostojno 
jamarsko delovanje in preverjanjem te usposobljenosti«, ki se 
zakonsko ureja šele z naslovnim zakonom in preje ni bila urejena. 
Nesporno pa je, da je njena aktivnost na tem področju, zlasti v 
smeri poenotenja izobraževanja in enotnega preverjanja 
usposobljenosti, v veliki meri prispevala in doprinesla k ohranjenosti 
podzemnih jam v Sloveniji. Zaradi tega se na podlagi zgoraj 
navedenih ugotovitev s predlaganim amandmajem Jamarski zvezi 
Slovenije s samim zakonom podeljuje javno pooblastilo za 
ugotavljanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. 
Z amandmajem se ureja tudi postopek prenehanje javnega 
pooblastila podeljenega neposredno z zakonom in možnost 
pridobitve drugih usposobljenih organizacij za njegovo izvajanje 
z javnim natečajem. 

Za ureditev usposabljanja za samostojno jamarsko delovanje se 
ohranja predlagana ureditev, ki ustreza ugotovljenemu 
dejanskemu stanju, da le tega v pretežni meri ne izvaja neposredno 
Jamarska zveza Slovenije, četudi pri tem sodeluje, temveč 
posamezna jamarska društva. Usposabljanje bodo izvajale za to 
usposobljene organizacije, ki bodo izbrane na podlagi javnega 
natečaja. Te organizacije so lahko jamarska društva in katerekoli 
druge organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pridobijo javno 
pooblastilo. Na javnem natečaju za pridobitev javnega pooblastila 
za usposabljanje lahko kandidira tudi Jamarska zveza Slovenije. 

Amandma k 69. členu 

V 69. členu se besedilo »17., 18.« nadomesti z besedilom »17. in 
18. člena«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave in jasneje ureja sklicevanje. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI (ZZdrl-A) 

- skrajšani postopek - EPA 945 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

(Ulhnr za zdravstvo, delo. družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 530-01/99-01/02 
Ljubljana, 3.12.2003 EPA 945-ill 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni inšpekciji (ZZdrl-A) 

- skrajšani postopek- 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. redni seji, dne 3.12.2003 obravnaval Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji, ki ga je v 
obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike 
Slovenije. 
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Kolegij predsednika državnega zbora je dne , 24.10.2003 sklenil, da se predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji obravnava po 
skrajšanem postopku, zato je Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in 
invalide predlog zakona obravnaval na podlagi 142. člena poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (2PS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in dala pripombe k 2., 10., 13., 19., 20., 21., 23. in 
24. členu. Odbor je bil tudi seznanjen z mnenjem Komisije Državnega sveta za 
družbene dejavnosti, ki predlog zakona podpira. Odbor se je seznanil tudi s 
pripombami Gospodarske zbornice Slovenije-Združenja za trgovino. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je v skladu s 142. 
členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil 
razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona . 

K predlogu zakona so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin LDS, SLS, 
DeSUS in in ZLSD k 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., in 24. členu in amandmaji 
poslanca NSI mag. Janeza Drobniča k 12., in 19. (dva amandmaja). 

V okviru druge obravnave je predstavnica predlagatelja uvodoma predstavil cilje, 
razloge in načela sprememb in dopolnitev zakona o zdravstveni inšpekciji. Poudarila 
je, da se spremembe in dopolnitve zakona navezujejo na novosprejete zakone, ki 
urejajo prostor, graditev objektov, državno upravo in uskalditev s pravnim redom 
Evropske unije. V zvezi s cilji zakona pa je predstavnica predlagatelja poudarila, da 
spremembe in dopolnitve navedenega zakona usklajujejo področje nadzora glede na 
prenos posameznih področjih nadzora na druge inšpekcije organov v sestavi 
ministrstva, vprašanja izdajanja soglasij, pogojev, smernic in mnenj z novosprejeto 
zakonodajo na področju urejanja prostora in graditve objektov, konkretnejšo 
opredelitev institucij, ki dajejo strokovno podporo zdravstveni inšpekciji pri izvajanju 
inšpekcijskega nadzora in omogoča opravljanje posameznih dejanj osebam, ki sicer 
nimajo statusa zdravstvenega inšpektorja. Glede pnmerjalnega pregleda pa je 
predstavnica predlagatelja povedala, da je sistem inšpekcijskega nadzora v 
Republiki Sloveniji organiziran drugače kot v državah Evropske unije, zato 
primerjava obstoječega in s tem zakonom delno dopolnjenega in spremenjenega 
sistema zdravstvenega nadzora ni možna. 

Finančna sredstva, potrebna za izvajanje nalog na podlagi spremenjenega in 
dopolnjenega zakona, se bodo zagotavljala v okviru sredstev rednega proračuna 
inšpektorata. 

Po krajši razpravi Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
ni oblikoval svojih amandamjev. 

Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin k 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., in 
24. členu. 
Odbor ni sprejel amandmajev k 12., in 19. (dva amandmaja) poslanca mag. 
Drobniča. 
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Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval o 
posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

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

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

Podsekretar DZ Predsednik 
Pavel Domitrica Stanislav Brenčič, 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENI INŠEKCIJI - skrajšani postopek 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99) se 1. člen spremeni 
- tako, da se glasi: 

"Zdravstvena inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) opravlja zaradi 
varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov, ki urejajo področja: 
- nalezljivih bolezni; 
- zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane; 
- zdravstvene ustreznosti pitne vode; 
- objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo; 
- zdravstvene ustreznosti mineralnih vod; 
- izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili; • 
- kozmetičnih proizvodov; 
- igrač; 
- tobaka, tobačnih izdelkov; 
- omejevanja porabe alkohola; 
- higienske ustreznosti kopalnih vod; 
- minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri 
pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v 
dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, 
turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih 
bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah; 
- splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov 
sevanj; 
- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v 
objektih, namenjenih tej dejavnosti. 

Inšpekcija opravlja tudi druge naloge v skladu s posebnimi predpisi oziroma izvaja 
nadzor nad drugimi predpisi z delovnega področja ministrstva. 

Inšpekcija opravlja nadzor nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na državni 
meji, če z zakonom ni drugače določeno.". 

2. člen 

Naslov drugega poglavja in 2. člen zakona se spremenita tako, da se glasita; 
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« 

"II. SMERNICE, MNENJA, PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA 

2. člen 

Zaradi varovanja zdravja ljudi organ, ki opravlja inšpekcijo, izdaja smernice za 
načrtovanje in mnenja k prostorskim aktom ter projektne pogoje in soglasja k 
projektnim rešitvam za objekte s področij iz prejšnjega člena in sicer v zvezi z 
vprašanji, glede katerih so ti objekti oziroma dejavnosti, ki se opravljajo v 
njih, pod nadzorom tega organa.". 

3.člen 

Črta se 3. člen. 

4. člen 

V 4. členu se številka "10" nadomesti s številko "11".V čem je smisel te spremembe? 

5. člen 

V 5. členu se v prvem odstavku beseda " Inšpektorat" nadomesti z besedo 
"Organ, ki opravlja inšpekcijo". 

V drugem odstavku se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora". 

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

"Laboratorijske analize oziroma preiskave v okviru programov inšpekcijskega 
nadzora, ki ga izvaja organ, ki opravlja inšpekcijo, opravljajo akreditirani 
laboratoriji, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
minister). 

Merila za oblikovanje cen laboratorijskih analiz oziroma preiskav iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister s pravilnikom.". 

6.člen 

V prvem odstavku 6. člena se beseda " Inšpektorat" nadomesti z besedo 
"Organ, ki opravlja inšpekcijo". 

7. člen 

V 7. členu se v prvem odstavku beseda " inšpektorata" nadomesti z besedo 
"organ, ki opravlja inšpekcijo". 
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* 
V tretjem odstavku se beseda "posebno" nadomesti z besedo "službeno", za 
besedo "izkaznico" dodata besedi "in značko", beseda "pooblašča" pa 
nadomesti z besedo "pooblaščata". 

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

"Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe z namenom ugotovitve 
spoštovanja zakonov in drugih predpisov, lahko opravljajo osebe, ki nimajo 
statusa zdravstvenega inšpektorja s tem, da odločbo na podlagi ugotovitev 
teh oseb izda zdravstveni inšpektor.". 

8.člen 

"Črta se drugi odstavek 8. člena" 

9.člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Inšpektor se je dolžan udeleževati strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja po programu organa, ki opravlja inšpekcijo". 

Program iz prejšnjega odstavka določi glavni zdravstveni inšpektor.". 

10.člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Za zagotavljanje zakonitosti, kakovosti in učinkovitosti dela inšpektorjev, se 
izvaja strokovni in organizacijski nadzor nad njihovim delom. 

Strokovni in organizacijski nadzor nad delom inšpektorjev izvajajo uradniki 
organa, ki opravlja inšpekcijo, ki jih določi glavni zdravstveni inšpektor. 

Uradniki iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni za 
opravljanje nalog inšpektorja. 

O opravljenem strokovnem in organizacijskem nadzoru nad delom inšpektorjev 
uradniki iz drugega odstavka tega člena podajo poročilo glavnemu 
zdravstvenemu inšpektorju in predlagajo potrebne ukrepe". 

11. člen 

V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico pregledati objekte, prostore, naprave, 
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"priprave, opremo, biago, delovno okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati 
dokumentacijo, zapise meritev in listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, 
brezplačno odvzeti vzorce, opraviti meritve in druga dejanja, ki so v skladu z 
namenom inšpekcijskega nadzora.". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico opraviti pogovor z nosilcem 
dejavnosti oziroma zaposlenimi z namenom zbiranja podatkov za potrebe izvajanja 
nadzora na posameznem področju.". 

♦ 
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane nov četrti odstavek, se beseda 
"nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora". 

12. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pogostost izvajanja postopkov inšpekcijskega nadzora nad objekti, prostori, 
opremo, napravami, procesi, dejavnostmi, osebami, blagom ali snovmi, ki so pod 
nadzorom inšpekcije, se določi z oceno tveganja.". 

13. člen 

V prvem odstavku 15. člena se: 
- 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
"1. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene pri 
izvajanju inšpekcijskega nadzora nad objekti, prostori, opremo, napravami, procesi, 
dejavnostmi, osebami, blagom ali snovmi;"; 
- v 2. točki za besedo "analize" postavi vejica, beseda "in" pa nadomesti z 
besedama "meritve oziroma"; 
- v 3. točki za besedama "mineralne vode" črta vejica in besedi "zdravilne vode"; 
- črta 5. točka; 
- 6. točka spremeni tako, da se glasi: 
"6. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, izvajanje 
procesov oziroma opravljanje dejavnosti, če zavezanec v določenemu roku ne 
odpravi ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti;"; 
- 7. točka spremeni tako, da se glasi: 
"7. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, izvajanje 
procesov oziroma opravljanje dejavnosti, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za 
življenje ali zdravje ljudi;". 

14. člen 

V drugem odstavku 16. člena se beseda "osem" nadomesti z besedo "petnajst". 
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15. člen 

V 17. členu se v prvi alinei prvega odstavka beseda "nadzorstva" nadomesti z 
besedo "nadzora". 

V drugem odstavku se besedilo "bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo" nadomesti 
z besedilom "bil opravljen inšpekcijski nadzor". 

16. člen 

V 18. členu se v prvem odstavku beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo 
"nadzora". 

17. člen 

• V 20. členu se: 
v prvem in tretjem odstavku beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora"; 
v prvem odstavku za besedo "prekrška" črtajo vejica in besedi "gospodarskega 
prestopka". 

18. člen 

V 21. členu se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora". 

19. člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 500.000. do 1,500.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki stori prekršek: 
če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora ali ga pri 
tem ovira, žali ali če mu noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih 
predmetov (13. člen); 
če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prostorih, napravah ali snoveh, ki so 
bile zapečatene, ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom 
inšpekcije na pečatu (15.člen); 
če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki 
jih določa ta zakon ali drug predpis v roku, ki je določen z odločbo (15. člen). 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik š fizična oseba, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.". 

20. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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"Z globo od 400.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki v treh dneh 
od vročitve ne izvrši sklepa inšpektorja (drugi odstavek 15. člena). 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.". 

21. člen 

Člen je črtan. 

22. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, 
ki so določene v 19. in 20. členu tega zakona (22. in 23. člen zakona), razen za 
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- določba četrtega odstavka 39. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90); 
- besedilo "oziroma sanitarni" in ",če obstoji nevarnost zastrupitve s plinom" v 
drugem odstavku 8. člena Zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št 16/74 in 
Uradni list RS, št. 14/90); 
- besedilo "nad izvajanjem določb 21. člena pa tudi inšpektorat, pristojen za 
zdravstvo" v 29. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96 in 21/03); 
- besedilo "in inšpektorji, pristojni za zdravstveno varstvo prebivalstva" v 16. členu 
Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 
35/01); 
- besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in" v 15. členu Odredbe o 
osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/00); 
- besedi "zdravstveni inšpektorat" v prvem in drugem odstavku in besedi 
"zdravstveni inšpektor" v tretjem odstavku 28. člena Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in 44/00); 
- besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v prvem odstavku 53. člena 
Zakona o prevoz nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99 in 96/02); 
besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v prvem odstavku 47. člena 
Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00). 

24.člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se: 
- v prvem in drugem odstavku 28. člena Zakon o proizvodnji in prometu s 
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prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št 108/99 in 44/00) besedi 
"zdravstveni inšpektorat" nadomestita z besedilom "organ, pristojen za 
zdravila in medicinske pripomočke oziroma organ, pristojen za kemikalije, v 
tretjem odstavku beseda "zdravstveni" nadomesti z besedo "pristojni"; 
- v prvem odstavku 53. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list 
RS, št 79/99) besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" 
nadomesti z besedilom "organ, pristojen za varstvo ljudi pred ioniziraočimi 
sevanji"; 
- v prvem odstavku 47. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 
52/00) besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" nadomesti z 
besedilom "organ, pristojen za zdravila in medicinske pripomočke", v drugem 
odstavku beseda "zdravstveni" nadomesti z besedo "pristojni"; 
- v 174. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št 67/02) besedilo "na 
vodovarstvenih območjih pa tudi inšpektorji, pristojni za zdravje" nadomesti z 
besedilom "na notranjem območju vodovarstvenega območja neposredno ob 
zajetju pa zdravstveni inšpektorji." ; 
- v prvem odstavku 53. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list 
RS, št. 11/01) besedi "zdravstveni inšpektor" nadomestita z besedilom 
"inšpektor, pristojen za kemikalije", v naslovu 56. člena • • besedi 
"zdravstvenega inšpektorja" nadomestita z besedilom "inšpektorja, 
pristojnega za kemikalije", v prvem odstavku 56. člena besedi "zdravstveni 
inšpektor" nadomestita z besedilom "inšpektor, pristojen za kemikalije". 
- v 1. točki prvega odstavka 13. člena Zakona o kemičnem orožju (Ur.list RS, 
št. 36/99) črta beseda "Zdravstveni". 

25. člen 

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 LEKARNIŠKI 

DEJAVNOSTI (ZLD-D) 

- skrajšani postopek - EPA 1023 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Oilbnr zii zdmistrn. delu. družina, i.nciahia politiko in invalide 

Številka: 520-01/91-1/8 
Ljubljana: 4.12.2003 EPA 1023-111 

Na podlagi 42., 128. in 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot matično 
delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški 

dejavnosti (ZLD-B) 
- skrajšani postopek - 

Odbor Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je 
na svoji 39. redni seji, dne 3.12.2003 obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 78. seji dne 24.10.2003 sklenil, da 
se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti 
obravnava po skrajšanem postopku. 

Člani odbora so poleg besedila predloga zakona prejeli še mnenje Zakonodajno - 
pravne službe Državnega zbora. 
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Uvodno obrazložitev k predlogu zakona je v imenu predlagatelja podal državni 
sekretar na ministrstvu za zdravje, mag.Simon Vrhunec. Poudaril je, da se s 
spremembo zakona usklajuje uporaba strokovnega naslova "magister farmacije", ter 
usklajujejo določbe o pripravništvu za magistre farmacije, ki se bodo v univerzitetni 
študij vpisali v študijskem letu 2004/2005 ali kasneje. Predlog zakona pomeni tudi 
uskladitev s pravnim redom Evropske unije na področju urejanja poklicnih kvalifikacij 
in pogojev, ki jih mora izpolnjevati posameznik, da lahko samostojno opravlja 
dejavnost. 

Zakonodajno - pravna služba je v skladu s poslovnikom 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. in 3. členu predloga zakona. 

Razprave k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški 
dejavnosti ni bilo. 

V nadaljevanju seje so člani odbora nato prešli na glasovanje o posameznih členih 
predloga zakona in amandmajih, ki so jih do izteka roka iz 129. člena poslovnika 
Državnega zbora k 1., 3. in 4. členu vložili:Poslanski klub LDS, Poslanska skupina 
ZLSD, Poslanska skupina SLS in Poslanska skupina DeSUS. 

Člani odbora so vložene amandmaje poslanskih skupin PODPRLI. 

* * * 

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

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 poročila, so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora g. Stanislav 
Brenčič. 

Podsekretarka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Stanislav Brenčič, 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona .o lekarniški dejavnosti 

- skrajšani postopek - 

1. člen 

V zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št 9/92 in 38/99) se v prvem 
odstavku 7. člena, 8. členu, prvem odstavku 19., tretjem odstavku 28. in prvem 
odstavku 34. člena besedilo "diplomirani inženir farmacije" nadomesti z 
besedilom "magister farmacije" v ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 29. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi: " magistri 
farmacije;". 

3. člen 

Za prvim odstavkom 30. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko magistri farmacije v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, samostojno opravljajo svoje delo po 
končanem študiju farmacije in opravljenem strokovnem izpitu.". 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Pripravniška doba traja devet mesecev za inženirje farmacije in šest mesecev 
za farmacevtske tehnike.". 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

4. čien 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, določba prvega odstavka 3.člena (drugi odstavek 30. člena) pa se 
uporablja s 1.oktobrom 2009. 
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ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI 

SLUŽBI 

- skrajšani postopek - EPA 1024 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, i telo. družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 501-01/96-03/026 
Ljubljana, 4.12.2003 

EPA 1024-111 

Na podlagi 42., 51., 126., in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravniški službi - skrajšani postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. seji, dne 3.12.2003 in na nadaljevanju seje 
4.12.2003 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdrav 
niški službi, ki ga je v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

6. december2003 33 poročevalec, št. 105 



DELOVNA TELESA 

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

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 14.11.2003 sprejel odločitev, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato je Odbor za zdravstvo, 
delo, družino, socialno politiko in invalide predlog zakona obravnaval na podlagi 
142. člena poslovnika. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z državnim sekretarjem v 
Ministrstvu za zdravje mag. Simonom Vrhuncem, predstavnica Zakonodajno 
-pravne službe - Andreja Kurent, predstavnik Zdravniške zbornice ter predstavnik 
FIDES-a -Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in dala pripombe k 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. členu. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je v skladu s 142. 
členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil 
razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. 

K predlogu zakona so amandmaje vložili: 

- Poslanske skupine: Poslanski klub LDS, Poslanska skupina ZLSD, Poslanska 
skupina SLS in Poslanska skupina DeSUS k 1., 2., 4., 5. in 7. 
členu. 

V okviru druge obravnave je predstavnik predlagatelja uvodoma podal dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se 
odpravlja naziv študijskega programa in strokovnega naslova za poklic 
zobozdravnik, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
strokovnih in znanstvenih naslovih. Naziv študijskega programa "stomatologija" se 
bo preimenoval v "dentalna medicina", diplomant bo po končanem študiju pridobil 
strokovni naslov "doktor dentalne medicine" in bo po končanem pripravništvu in 
strokovnem izpitu opravljal poklic doktorja dentalne medicine. 

V razpravi o 1. členu in vloženem amandmaju je bilo posebej poudarjeno, da je 
treba v tem zakonu uporabljati nazive po tem zakonu, strokovne naslove pa na 
mestih, kjer je vsebinsko ustrezno. Glede na mnenje ZPS, ki je menila, da v tem 
členu ni utemeljeno hkrati navajati zobozdravnikov in doktorjev dentalne medicine, 
ker gre za uporabo terminologije iz dveh različnih sistemov, je odbor oblikoval svoj 
amandma. Predlagatelj zakona se je z amandmajem strinjal, saj le-ta vsebinsko 
povzema predpristopno pogodbo EU. V razpravi o 4. členu je bilo predlagano, da bi 
potrdila o pridobljenih kvalifikacijah, ki jih izdaja pristojno ministrstvo, le-te sicer 
izdajalo, razen tistih potrdil, ki jih na podlagi izvajanja javnih pooblastil izdaja 
Zdravniška zbornica Slovenije. Predlog predstavnika zdravniške zbornice, ki je 
predlogu zakona v celoti nasprotoval, ni bil sprejet, ZPS pa je tudi opozorila, da bi to 
lahko bilo sporno s pravno-sistemskega vidika. 
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V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih je 
odbor 
- sprejel amandma poslanskih skupin: Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine 
ZLSD, Poslanske skupine SLS in Poslanske skupine DeSUS k 7. členu, 
- ostali amandmaji pa so postali brezpredmetni. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je na podlagi 
razprave na seji odbora in mnenja Zakonodajno-pravne službe oblikoval in 
sprejel svoje 

amandmaje: 

K 1. členu 

Spremeni se 1. člen tako, da se glasi: 

"V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 86/02-ZOZPEU, 
15/03 in 63/03 - odi. US) se v 1. členu besedilo "zakonom o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popravek, 37/95, 8/96 in 90/99)" nadomesti z 
besedilom "zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,", besedi "zobozdravnica" in 
"zobozdravnik" pa se v 1. členu in ostalih členih zakona nadomestita z besedilom 
"doktor dentalne medicine" v ustreznem sklonu in spolu." 

Obrazložitev: 
S tehničnimi prilagoditvami v Pristopni pogodbi k Evropski uniji se je Republika 
Slovenija zavezala, da se bo namesto poklicnega naslova zobozdravnik uporabljal 
poklicni naslov doktor dentalne medicine. V ta namen se predlaga ustrezna 
sprememba v celotnem besedilu zakona, s čemer se upošteva tudi pripomba 
zakonodajno pravne službe DZ. Amandma se usklajuje tudi z mnenjem ZPS, tako da 
se citirani zakon opredeli v opisni obliki. 

K 2. členu: 

Spremeni se 2. člen tako, da se glasi: 

• "V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji medicine z 
navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Doktorji dentalne 
medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne 
medicine oziroma doktorji dentalne medicine specialisti, če so si pridobili strokovni 
naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo 
z zakonom določene pogoje."" 
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Obrazložitev: 
Z amandmajem se predlaga pravilna uporaba poklicnega naslova doktor dentalne 
medicine, usklajuje pa se z mnenjem ZPS, tako da se namesto poševnic uporablja 
ustrezna beseda. 

K 4. členu 

Spremeni se 4. člen tako, da se glasi: 

"12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravnik pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po končanem 
najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s teoretičnim in 
praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: medicinska fakulteta) pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji 
diplome tuje univerze in je opravil specializacijo. 

Doktor dentalne medicine pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je 
po končanem najmanj petletnem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim 
izobraževanjem na medicinski fakulteti pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o 
nostrifikaciji diplome tuje univerze, in je opravil: 

- doktor dentalne medicine: pripravništvo in strokovni izpit, 
- doktor dentalne medicine specialist: specializacijo. 

Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah iz prvega in drugega odstavka tega člena izdaja 
ministrstvo, pristojno za zdravje. Vrsto in postopek izdajanja potrdil podrobneje 
predpiše minister. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zdravniku oziroma doktorju 
dentalne medicine, skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek priznavanja 
kvalifikacij, prizna kvalifikacija, če jo je pridobil v drugi državi članici Evropske unije v 
skladu z njenimi predpisi."." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se predlaga pravilna uporaba poklicnega naslova doktor dentalne 
medicine. Na podlagi mnenja ZPS se izraz usposobljenost usklajuje s 3. členom 
predloga zakona, ki določa, da izobrazba in usposobljenost tvorita kvalifikacijo. V 
četrtem odstavku se natančneje določi, da se zdravniku oziroma doktorju dentalne 
medicine prizna kvalifikacija, ki jo je pridobil v drugi državi članici Evropske unije, po 
posebnem postopku priznavanja kvalifikacij. 
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K 5. členu • 

12a. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij, ki jih zdravnikom 
podeljujejo države članice Evropske unije in države, s katerimi je Evropska unija 
sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij." 

Obrazložitev: 
Minister, pristojen za zdravje, bo tako kot za diplomirane medicinske sestre, 
diplomirane babice in magistre farmacije, tudi za zdravnike in doktorje dentalne 
medicine objavil sezname dokazil teh kvalifikacij. Ni potrebno, da bi ti seznami 
vključevali tudi navedbo strokovnih naslovov, zato se ti črtajo. V besedilo se dodajo 
države, ki imajo sklenjeno pogodbo o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij z 

• UE, to so države EGP in Švica, ki jih je potrebno vključiti v seznam poleg držav 
članic. 

K 8. členu: 

V 8. členu se beseda "zobozdravniki" nadomesti z besedilom "doktorji dentalne 
medicine". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se predlaga pravilna uporaba poklicnega naslova doktor dentalne 
medicine. 

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

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

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

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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• DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVNIŠKI SLUŽBI - skrajšani postopek 

1. člen 

V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 86/02-ZOZPEU, 
15/03 in 63/03 - odi. US) se v 1. členu besedilo "zakonom o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popravek, 37/95, 8/96 in 90/99)" 
nadomesti z besedilom "zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,", besedi 
"zobozdravnica" in "zobozdravnik" pa se v 1. členu in ostalih členih zakona 
nadomestita z besedilom "doktor dentalne medicine" v ustreznem sklonu in 
spolu. 

2. člen 

V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo 
strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali 
doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene 
pogoje. Doktorji dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v 
skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov 
doktorice ali doktorji dentalne medicine oziroma doktorji dentalne medicine 
specialisti, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne 
medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje." 

3. člen 

V 10. členu se v prvi alinei drugega odstavka za besedo "usposobljenost" doda 
beseda: "(kvalifikacija),". 

4. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravnik pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po 
končanem najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s 
teoretičnim in praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: medicinska fakulteta) pridobil diplomo ali 
pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze in je opravil 
specializacijo. 
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Doktor dentalne medicine pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, 
če je po končanem najmanj petletnem univerzitetnem študiju s teoretičnim in 
praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti pridobil diplomo ali pridobil 
potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze, in je opravil: 

- doktor dentalne medicine: pripravništvo in strokovni izpit, 

- doktor dentalne medicine specialist: specializacijo. 

Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah iz prvega in drugega odstavka tega člena 
izdaja ministrstvo, pristojno za zdravje. Vrsto in postopek izdajanja potrdil 
podrobneje predpiše minister. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zdravniku oziroma doktorju 
dentalne medicine, skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek 
priznavanja kvalifikacij, prizna kvalifikacija, če jo je pridobil v drugi državi 
članici Evropske unije v skladu z njenimi predpisi." 

5 .člen 

Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi: 

"12a. člen 

Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij, ki jih zdravn 
ikom podeljujejo države članice Evropske unije in države, s katerimi je 
Evropska unija sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij." 

6. člen 

V prvem odstavku 13. člena se beseda "stomatologije" nadomesti z besedilom 
"dentalne medicine". 

Tretji odstavek se črta. 

7. člen 

V 37. členu se peta alinea tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o 
izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s pacienti ne 
uporablja jezika v skladu z 11. členom tega zakona." 
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8. člen 

Ne glede na 2. člen tega zakona (drugi odstavek 5, člena zakona) smejo 
doktorji dentalne medicine uporabljati strokovni naslov doktorji oziroma 
doktorice stomatologije do 1. maja 2004. 

9. člen 

Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona 
(tretji odstavek 12. člena zakona) in objavi sezname iz 5. člena tega zakona (12.a 
člen) v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
določba četrtega odstavka 4. člena tega zakona (četrti odstavek 12. člena zakona) 
pa se uporablja od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI 

DEJAVNOSTI 

- skrajšani postopek - EPA 1025 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbnr vi zdravstvo, delo, druiino. socialno politiko in invalide 

Številka: 501-01/91-01/065 
Ljubljana, 4.12.2003 

EPA 1025-111 

Na podlagi 42., 51., 126., in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti- skrajšani postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. seji, dne 3.12.2003 obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v obravnavo 
državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 14.11.2003 sprejel odločitev, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato je Odbor za zdravstvo, 
delo, družino, socialno politiko in invalide predlog zakona obravnaval na podlagi 
142. člena poslovnika. 
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Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z državnim sekretarjem v 
Ministrstvu za zdravje mag. Simonom Vrhuncem, predstavnica državnega sveta - 
Petra Kersnič, predstavnik 2PS - Rudi Veselič, Zdravniška zbornica Slovenije, 
FIDES - Sindikat zdravnikov in zobozdravnkov Slovenije, Zbornica zdravstvene 
nege Slovenije in Zbornica fizioterapevtov Slovenije. 

Odbor je k predlogu zakona prejel mnenje Zakonodajno pravne službe (ZPS) ter 
mnenje Komisije Državnega sveta RS za družbene dejavnosti. 

Zakonodajno-pravna služba je navedeni predlog zakona proučila z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in 
dala pripombe k 1., 8. in 14. členu. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je v skladu s 142. 
členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil 
razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. 

K predlogu zakona so amandmaje vložili: 

- Poslanske skupine LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k 1., 4., 5., 8., 11. in 14. členu. 

V okviru druge obravnave je predstavnik predlagatelja uvodoma podal dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona, pri čemer je poudaril, da dosedanji zakon ne 
opredeljuje dovolj natančno dežurne službe in stalne pripravljenosti, kar omogoča 
različne interpretacije o delovnem času, o pravicah, ki iz tega izhajajo, in o plačilih 
za te vrste dela, to pa je lahko povzročalo spore med delojemalci in delodajalci. S 
predlagano spremembo zakona se podrobneje določi dežurno službo. Pri tem se čas 
dežurstva deli v čas, ko zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec opravlja delo 
(efektivno delo) in na čas, ko je zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec v 
pripravljenosti na delovnem mestu (neefektivno delo). Sprememba zakona posebej 
ureja tudi obremenitev dela preko polnega delovnega časa, ki v skladu direktivo ne 
sme presegati v povprečju 8 ur tedensko. Ta omejitev se lahko preseže le s 
soglasjem zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca. 

Obširna razprava se je odvijala pri 4. členu in vloženem amandmaju ter pri 
predlogih za amandmaje odbora, ki določajo časovno obdobje, v katerem se 
upošteva časovna omejitev delovnega časa preko polnega delovnega časa kot 
povrečna delovna obveznost. Člani odbora so podprli predlog, da to obdobje ne sme 
biti daljše od štirih mesecev. Prav tako so sprejeli predlog za amandma odbora, da 
mora biti iz soglasja razvidno tedensko število nadur, s katerim še soglašajo delavci 
v zdravstveni dejavnosti, soglasje pa mora biti pisno. 

V okviru razprave o 5. členu predloga zakona in predlaganih amandmajih je bilo 
izpostavljeno stališče, da delitev dežurstva na efektivne in neefektivne ure nima 
podlage v delovno-pravni zakonodaji in da se vse ure dežurstva vštevajo v delovni 
čas. 
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V okviru daljše razprave o 8. členu in predlogu za amandma odbora so ostala 
odprta vprašanja glede podelitve javnih pooblastil za vodenje registra zdravstvenih 
delavcev in pooblastila za izdajo dovoljenj za samostojno delo medicinskim sestram 
in babicam Zbornici zdravstvene nege. Dejansko zbornica zdravstvene nege vodi 
register za 98% vseh zaposlenih v zdravstveni negi že 10 let in ima kodeks etike 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, kakršnega pozna Evropska 
unija. Člani odbora so se strinjali, da bi bilo potrebno do obravnave predloga 
zakona na plenarnem zasedanju ta vprašanja še dodatno proučiti in po potrebi 
pripraviti ustrezne amandmaje. 

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke je odboru predlagala predloge za 
amandmaje odbora k 6., 7., 8. in k 14. členu, vendar jih odbor ni sprejel. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih je 
odbor: 
- sprejel vse vložene amandmaje, k amandmaju k 11. členu pa je oblikoval in 
sprejel amandma k amandmaju. 

Po razpravi je Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
oblikoval in sprejel svoje 

amandmaje: 

K 4. členu 

1. V prvem odstavku novega 52a. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se 
.upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme 
biti daljše od štirih mesecev.« 

Obrazložitev: 
Amandma določa časovno obdobje, ki se pri neenakomerni razporeditvi in začasni 
prerazporeditvi delovnega časa upošteva kot tisto obdobje, v katerem se upošteva 
polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost. 

2. V drugem odstavku novega 52b. člena se beseda »šestih« nadomesti z besedo 
»štirih«. 

Obrazložitev: 
Amandma se nanaša na določitev obdobja, v katerem se upošteva časovna omejitev 
tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa kot povprečna omejitev 
v navedenem obdobju. 
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3. Na koncu tretjega odstavka novega 52b.člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Iz soglasja mora biti razvidno tedensko število nadur, s katerim še soglaša 
zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja.« 

Obrazložitev: 
Tedensko število nadur, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in zdravstveni 
sodelavec, ter časovno obdobje, za katero velja soglasje, sta bistveni sestavini, ki 
morata biti razvidni iz soglasja, ki ga predvideva novi 52b.člen zakona. Navedeno 
se ureja s predlaganim amandmajem. 

4. Na koncu četrtega odstavka novega 52b. člena se pred piko doda besede "in 
reprezentativnim sindikatom.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je v skladu z določbo 207.člena Zakona o delovnih razmerjih, po kateri je 
delodajalec dolžan omogočiti sindikatu dostop do podatkov, ki so potrebni pri 
opravljanju sindikalne dejavnosti. 

5. V tretjem odstavku novega 52c. člena se v prvem stavku za besedilom »dveh 
zaporednih delovnih dneh« črta beseda »pa«, za besedilom »največ 16 ur« pa se 
črta pika in se doda besedilo, ki se glasi: 

», preostali čas dežurstva pa pomeni delo preko polnega delovnega časa.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je pojasnjevalne narave in je v skladu z zakonsko definicijo polnega 
delovnega časa in dela preko polnega delovnega časa. 

6. V tretjem odstavku novega 52c. člena se v drugem stavku za besedo »potrebno« 
doda beseda »pisno«. 

Obrazložitev: 
Soglasje zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca mora biti v pisni obliki. 

7. V tretjem odstavku novega 52c.člena se doda nov zadnji stavek, ki se glasi: 

»Iz soglasja mora biti razvidno trajanje nepretrganega dela, s katerim še soglaša 
zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja.« 

Obrazložitev: 
Trajanje nepretrganega dela, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in 
zdravstveni sodelavec, ter časovno obdobje, za katero velja soglasje, sta bistveni 
sestavini, ki morata biti razvidni iz soglasja, ki ga predvideva novi 52c.člen zakona. 
Navedeno se ureja s predlaganim amandmajem. 
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K 5. členu 

Prvi odstavek spremenjenega 53.člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Dežurstvo je posebna organizacijska oblika dela, ko mora biti zdravstveni delavec 
ali zdravstveni sodelavec prisoten na delovnem mestu zaradi zagotavljanja 
nepretrganega zdravstvenega ali drugega varstva oziroma opravljanja storitev. Vse 
ure dežurstva se vštevajo v delovni čas.«. 

Obrazložitev: 
Delitev dežurstva na t.i. efektivo in neefektivo, kot je predvidena v predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, nima podlage v 
veljavni delovno-pravni zakonodaji in se s predlaganim amandmajem zato ukinja. 
Prav tako ni drugih vsebinskih in ustavno sprejemljivih razlogov, zakaj je navedena 
delitev upravičena v primeru dežurstva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev. 
Zakon o delovnih razmerjih jasno določa, da je efektivni delovni čas vsak čas, ko 
delavec dela oziroma je na razpolago delodajalcu za izpolnjevanje delovnih 
obveznosti. 
Skladno s stališči Evropskega sodišča se čas, ko mora biti delavec fizično prisoten 
na delovnem mestu in na razpolago delodajalcu, pa ne opravlja storitev, t.i. obvezna 
prisotnost oz »neefektiva«, šteje v delovni čas delavca (sodba v zadevi št. C-151/02 
z dne 09.09.2003, v zvezi z dirtektivo 93/104/EC). 

K 9. členu 

Na koncu 9.člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi: 

»Na zahtevo reprezentativnega sindikata je delodajalec dolžan izstaviti dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev za izjemno prekoračitev omejitve dela preko polnega 
delovnega časa iz tega člena." 

Obrazložitev: 
Na podlagi amandmaja bo reprezentativnim sindikatom omogočeno, da preverijo, ali 
je posamezen delodajalec odredil izjemno prekoračitev nadurnega dela v skladu z 
zakonom, torej na podlagi predhodno objavljenega, a neuspešnega razpisa za 
prosta delovna mesta. 

K 11. členu 

Amandma k amandmaju Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLSD, 
Poslanske skupine SLS in Poslanske skupine DeSUS 

V predlaganem amandmaju k 11. členu se za besedo "sestri" doda besedilo 
".višjemu zdravstvenemu tehniku". 
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Obrazložitev: 
Amandma je potrebno dopolniti, saj so izpadli višji zdravstveni tehniki, ki se jim 
prav tako prizna enaka kvalifikacija, skladno s 7. členom tega zakona. 

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

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

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

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - skrajšani postopek 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94 - odi. US, 37/95, 
8/96, 59/99- odi. US, 90/99, 98/99 - ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01, 62/01-sklep 
US in 86/02-ZOZPEU) se besedilo "minister, pristojen za zdravstvo", "ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo" oziroma "diplomirani inženir farmacije" v vseh sklonih 
nadomesti z besedilom " minister, pristojen za zdravje", "ministrstvo, pristojno za 
zdravje" oziroma "magister farmacije" v ustreznem sklonu. 

2. člen 

Za 24. členom se doda nov podnaslov in nov 24a.člen, ki se glasi: 

"Občasno opravljanje zdravstvenih storitev 

24a. člen 

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, ki zdravstveno 
dejavnost opravlja na območju druge države članice Evropske unije in želi v 
Republiki Sloveniji občasno opravljati zdravstvene storitve, mora pred začetkom 
občasnega opravljanja zdravstvenih storitev to prijaviti na ministrstvu, pristojnem za 
zdravje, oziroma pristojni zbornici ali združenju, če ima pristojna zbornica ali 
združenje javno pooblastilo za vodenje registra. Pisna prijava mora vsebovati: 
- osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo; 
- vrsto, čas in kraj opravljanja zdravstvenih storitev; 
- potrdilo o zakonitem opravljanju zdravstvene dejavnosti v drugi državi članici 

Evropske unije; 
- potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti; 
- navedbo začasnega prebivališča, v primeru, da narava opravljanja zdravstvene 

storitve zahteva začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije. 

Zdravstveni delavec lahko opravi prijavo opravljanja zdravstvene storitve po 
opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, razlog pa mora navesti v prijavi. 

Potrdila iz prvega odstavka tega člena ob predložitvi ne smejo biti starejša od 12 
mesecev in se predložijo v prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled. 

Po prejemu popolne prijave se zdravstveni delavec, državljan države članice 
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Evropske unije, začasno vpiše v register zdravstvenih delavcev. 

Zdravstveni delavec, državljan druge države članice Evropske unije, opravlja 
zdravstvene storitve z enakimi pravicami in obveznostmi kot državljan Republike 
Slovenije." 

3. člen 

V 35. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Potrdilo iz tretje alinee prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 3 mesecev.". 

- Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo novi tretji, četrti in peti odstavek. 

4. člen 

Za 52. členom se dodajo novi 52a., 52b. in 52c. členi, ki se glasijo: 

"52a. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v mreži javne zdravstvene službe 
delajo v enakomerno ali neenakomerno razporejenem delovnem času. Pri 
neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se 
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne 
sme biti daljše od štirih mesecev. 

Kadar je delo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ozko 
povezano z delom zdravnika, se začetek njihovega delovnega časa prilagodi 
delovnemu času zdravnika. 

V zunajbolnišnični dejavnosti, namenjeni storitvam za uporabnike, mora 
najmanj petina delovnega časa potekati po 16. uri. 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delajo na delovnih mestih v 
ambulantah ali v tehnološko zahtevnih diagnostičnih, terapevtskih in 
rehabilitacijskih enotah ter operacijskih dvoranah, se zaradi čim večje 
izkoriščenosti prostorov in opreme na delo lahko razporejajo v izmenah. Ce 
delo na takih delovnih mestih traja 12 ali več ur dnevno, se lahko prične pred 8. 
uro zjutraj. Seznam takih delovnih mest določi delodajalec. 

Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo delo v okviru 
mreže javne zdravstvene službe kot zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, 
se delovni čas določi v koncesijski pogodbi. 
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52b. člen 

Delo preko polnega delovnega časa ne sme presegati v povprečju osem ur 
tedensko. 

Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa 
se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne 
sme biti daljše od štirih mesecev, pri čemer se pri izračunu povprečja ne 
upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni. 

V primeru pisnega soglasja zdravstvenega delavca in zdravstvenega 
sodelavca lahko delo preko polnega delovnega časa presega omejitve iz tega 
člena. Zdravstvenega delavca in zdravstvenega sodelavca, ki s tem ne 
soglaša, delodajalec ne sme oškodovati. Iz soglasja mora biti razvidno 
tedensko število nadur, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in 
zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja. 

Delodajalec vodi posebno evidenco o izvajanju dela preko polnega delovnega 
časa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki so podali soglasje 
po prejšnjem odstavku. Evidenco mora na podlagi zahteve predložiti 
pristojnim nadzornim organom in reprezentativnim sindikatom. 

52c. člen 

Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec ima pravico do dnevnega 
počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v 
trajanju nepretrgoma najmanj 24 ur. 

Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v dogovorjenem 
obsegu, se lahko minimalno trajanje dnevnega in tedenskega počitka 
zagotavlja kot povprečje v obdobju dveh mesecev. 

Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko delovni čas zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega sodelavca traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja 
delo v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v 
dveh zaporednih delovnih dneh največ 16 ur, preostali čas dežurstva pa 
pomeni delo preko polnega delovnega časa. Za delovni čas, ki nepretrgoma 
traja več kot 16 ur, je potrebno pisno soglasje zdravstvenega delavca in 
zdravstvenega sodelavca. Iz soglasja mora biti razvidno trajanje nepretrganega 
dela, s katerim še soglaša zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ter 
rok veljavnosti soglasja.". 
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5. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Dežurstvo je posebna organizacijska oblika dela, ko mora biti zdravstveni 
delavec ali zdravstveni sodelavec prisoten na delovnem mestu zaradi 
zagotavljanja nepretrganega zdravstvenega ali drugega varstva oziroma 
opravljanja storitev. Vse ure dežurstva se vštevajo v delovni čas. 

Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Stalna pripravljenost pomeni dosegljivost izven delovnega mesta po telefonu 
ali s pomočjo drugih sredstev, z namenom, da je zagotovljena možnost 
svetovanja in v primeru potrebe prihod na delovno mesto. Najdaljši 
sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto določi delodajalec. Plačilo za ure 
pripravljenosti se uredi s kolektivno pogodbo. Ure pripravljenosti se ne štejejo 
v delovni čas. 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, ki opravljajo javno 
zdravstveno službo, morajo glede na naravo dejavnosti zagotoviti stalno 
dostopno nujno medicinsko pomoč. 

Neprekinjena nujna medicinska pomoč iz prejšnjega odstavka se zagotavlja s 
polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh 
oblik dela.". 

6. člen 

V prvem odstavku 62. člena se za besedo "pogoje" doda besedilo: "(kvalifikacija)". 

7. člen 

V 64. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo delo v zdravstveni dejavnosti 
samostojno opravljati: 
- diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem 

besedilu: diplomirana medicinska sestra) in diplomirana babica oziroma 
diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) po končanem 
najmanj triletnem ali 4.600 ur trajajočem študiju s teoretičnim in praktičnim 
izobraževanjem, 

- magistra oziroma magister farmacije (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije) 
po končanem najmanj petletnem trajajočem univerzitetnem študiju, ki obsega 
najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šestmesečno 
praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega 
oddelka bolnišnice ter ima opravljen strokovni izpit.". 
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8. člen 

Za 73. členom se doda novo poglavje in nov 73a. člen, ki se glasi: 

" VII. A ZDRAVSTVENI DELAVEC, DRŽAVLJAN DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE 
UNIJE, Kl IMA V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE PRIDOBLJENO 

KVALIFIKACIJO MAGISTER FARMACIJE, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 
ALI DIPLOMIRANA BABICA 

73a. člen 

Zdravstveni delavec, državljan države članice Evropske unije, ki ima v Evropski 
uniji pridobljeno kvalifikacijo magister farmacije, diplomirana medicinska 
sestra ali diplomirana babica, je posameznik, ki je takšno kvalifikacijo pridobil 
v katerikoli od držav članic Evropske unije ali v državi, s katero je Evropska 
unija sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju kvalifikacij. Če je bila 
posamezniku takšna kvalifikacija priznana v kateri od držav članic Evropske 
unije ali državi pogodbenici, je posameznik upravičen, da se njegova dokazila 
in listine obravnavajo po postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij za 
zdravstvene delavce iz tega poglavja. Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah v 
Republiki Sloveniji iz prvega odstavka tega člena izdaja ministrstvo, pristojno 
za zdravje. Vrsto in postopek izdajanja potrdil podrobneje predpiše minister. 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, z namenom zbiranja podatkov za izvrševanje 
pristojnosti po tem zakonu, vodi register zdravstvenih delavcev iz prvega 
odstavka tega člena, ki obsega naslednje podatke: 
- osebno ime; 
- datum in kraj rojstva; 
- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča; 
- državljanstvo; 
- vrsto kvalifikacije; 
- datum in kraj izdaje diplome ali drugega dokazila o kvalifikaciji; 
- ali gre za občasno opravljanje zdravstvenih storitev. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo 30 let po vpisu zadnjega podatka v 
register in se nato arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in 
arhive." 

9.člen 

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona (prvi odstavek 52b. člena zakona) 
lahko v obdobju do 31. julija 2004 traja delo preko polnega delovnega časa v 
povprečju največ 15 ur tedensko. Izjemoma lahko v tem obdobju traja delo 
preko polnega delovnega časa dalj, vendar ne več kot 25 ur tedensko, če 
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delodajalec za opravljanje dela ni mogel zaposliti novega zdravstvenega 
delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, ker se ni nihče prijavil na objavo 
prostega delovnega mesta ali ni nihče izpolnjeval pogojev za zaposlitev. 
Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa 
se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne 
sme biti daljše od štirih mesecev. Na zahtevo reprezentativnega sindikata je 
delodajalec dolžan izstaviti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izjemno 
prekoračitev omejitve dela preko polnega delovnega časa iz tega člena. 

10. člen 

Diplomirana medicinska sestra in diplomirana babica, ki je začela opravljati 
"pripravništvo pred uveljavitvijo tega zakona, in diplomirana medicinska sestra in 
diplomirana babica, ki bo končala študij po triletnem programu, ki obsega 2.250 ur, 
opravi pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona, vendar najdlje do 31.12.2009. 

11. člen 

Diplomirani medicinski sestri in diplomirani babici, ki je diplomo pridobila po 
študijskem programu, ki je obsegal 2.250 ur, ima končano pripravništvo in 
opravljen strokovni izpit, se prizna enaka kvalifikacija kot tisti, ki konča študij 
skladno s 7. členom tega zakona (peti odstavek 64. člena zakona). 

Višji medicinski sestri, višjemu zdravstvenemu tehniku oziroma višjemu 
medicinskemu tehniku, ki je diplomo pridobila oziroma pridobil po prej veljavnih 
študijskih programih, ima končano pripravništvo, opravljen strokovni izpit in tri 
leta opravljanja svojega poklica v zadnjih petih letih, se prizna enaka kvalifikacija 
kot tisti oziroma tistemu, ki konča študij skladno s 7. členom tega zakona (peti 
odstavek 64. člena zakona), in lahko samostojno opravlja delo v zdravstveni 
dejavnosti. 

12. člen 

Kvalifikacija magister farmacije iz 7. člena tega zakona (peti odstavek 64. člena 
zakona) se prizna tudi tistim, ki: 
- so strokovni naslov magister farmacije pridobili po prej veljavnih oziroma še 

veljavnem študijskem programu ter so opravili oziroma začeli opravljati 
pripravništvo in strokovni izpit pred 1.5.2004; 

- diplomirajo do 30.4.2004 in opravijo skrajšan program praktičnega usposabljanja, 
ki vsebinsko ustreza šestmesečnemu pripravništvu v lekarni ali bolnišnici pod 
vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, ter opravijo strokovni izpit; 

- diplomirajo po 30.4.2004, vendar najpozneje do 31.12.2010, in opravijo 
šestmesečno obvezno pripravništvo v lekarni ali bolnišnici pod vodstvom 
farmacevtskega oddelka bolnišnice in strokovni izpit. 
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13. člen 

Minister izda predpis in objavi sezname iz 8. člena tega zakona (drugi odstavek 73a. 
člena zakona) v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, register pa se vzpostavi z 
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

14. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se v naslovu 2. člena Zakona o opravljanju 
zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic 
Evropske unije (Uradni list RS, št. 86/02) besedi "splošni pogoji" nadomestita z 

- besedama "splošen pogoj", besedilo "Pogoja za opravljanje poklica iz 
prejšnjega člena sta: 1." se nadomesti z besedilom "Pogoj za opravljanje 
poklica iz prejšnjega člena je", črta se 2. točka, v 4. členu pa se beseda 
"pogojev" nadomesti z besedo "pogoja". 

Podzakonske akte, izdane na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki 
urejajo pripravništvo, strokovni izpit in specializacije, je potrebno uskladiti z 
določbami tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
določbi 2. in 8. člena tega zakona (24a. in 73a. člena zakona) pa se uporabljata od 
dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU (ZPIZ-1E) 

- skrajšani postopek - EPA 1044 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zu zdravstvi), delo. Umiino, socialno politiko in invalide 

Številka: 501-01/91-01/065 
Ljubljana, 4.12.2003 EPA 1044-111 

Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 E) 

- skrajšani postopek- 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. seji, dne 4.12.2003 obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
ga je v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 
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Kolegij predsednika državnega zbora je dne 14.11.2003 sklenil, da se predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju obravnava po skrajšanem postopku, zato je Odbor za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide predlog zakona obravnaval na podlagi 142. 
člena poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika dala pripombe k 18. in 21. členu oziroma k 
poglavju "prehodne in končni določbi". 

Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Komisije Državnega sveta za družbene 
dejavnosti, ki predlog zakona podpira. Odbor je prejel pripombe Slovenskega 
zavarovalnega združenja na predlog zakona. 

V okviru druge obravnave je predstavnica predlagatelja, državna sekretarka v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ga Nataša Belopavlovič, uvodoma 
podala razloge za sprejem sprememb in dopolnitev zakona. Posebej je poudarila, 
da se s predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona krog zavarovancev 
razširi še na nekatere druge primere (družinske pomočnike, nabornike na 
prostovoljnem služenju vojaškega roka). Vsi omenjeni primeri pomenijo uskladitev 
z zakonodajo, ki je bila sprejeta v bližnji preteklosti oziroma, ki je v zakonodajnem 
postopku in s katero so bile nekatere kategorije oseb bodisi vključene, bodisi 
izključene iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Konkretno 
gre za uskladitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakqna o socialnem varstvu 
in zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti. V okviru 
uskladitve z zakonom o spremembah in dooplnitvah zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 pa se iz kroga zavarovancev 
črtajo zaporniki. 

Razlog za spremembo in dopolnitev zakona je tudi v dokončni ureditvi pravnega 
statusa Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Posebej je opozorila tudi na spremembe in doplnitve, povezane z dolžnostjo in 
postopki delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic delevnega invalida ter 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije 
ali iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. V zvezi s cilji 
in načeli zakona pa je povedala, da s predloženo novelo zakona ostajajo temeljna 
načela pokojninskega in invlaidskega zavarovanja nespremenjena. Glede 
finančnih posledic pa je povedala, da bo predlagana rešitev prinesla posledice za 
državni proračun in sicer z uvedbo za leto 2004 predvidoma 19.189.000,00 Sit in 
za leto 2005 predvidoma 24 milijonov sit. 

Po krajši razpravi je odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in 
invalide v skladu s 142. členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga 
zakona in opravil razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona . 
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K predlogu zakona so bili vloženi amandmaji poslanca Aleksandra Merla k 16. 
členu, poslanca Janeza Drobnica k 11., 12., 13., 14. in 16. členu ter poslanske 
skupine DeSUS k 14. členu, odbor pa je na podlagi razprave in mnenja ZPS 
oblikoval svoje amandmaje k 7., 18. in 21. členu. 

Odbor je sprejel amandmaje poslanca Drobnica k 14. členu in vsebinsko enaka 
amandaja poslanca Merla in Drobniča k 16. členu. 
Odbor ni sprejel amandmajev poslanca Drobniča k 11., 12., 13., 
Amandma poslanske skupine Desus k 14. členu pa je postal brezpredmeten. 

Odbor je oblikoval in sprejel svoje amandmaje: 

K 7. členu 

V sedmem odstavku 101. člena se besedilo »delodajalec pa mu je za škodo 
odgovoren v celoti« nadomesti z besedilom »delodajalec pa mu je dolžan izplačati 
odpravnino, določeno za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga, in odškodnino najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega 
roka.« 

Obrazložitev: 
Glede na to, da se je v okviru Ekonomsko socialnega sveta zastavilo vprašanje, ali 
besedilo sedmega odstavka novega 101. člena pomeni dodatno pravno varstvo, na 
kar bi lahko napeljevala predlagana dikcija, da ima delavec v primeru izredne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravico, da mu delodajalefc povrne škodo v celoti, 
predlagani amandma pomeni izboljšanje teksta. Dejstvo je, da v tem primeru ne gre 
za nove oziroma drugačne pravice, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih v 
primeru izredne odpovedi delavca zaradi razlogov, ki so na strani delodajalca. 
112. člen Zakona o delovnih razmerjih v drugem odstavku določa, da ima delavec v 
primeru odpovedi zaradi ravnanj naštetih v prvem odstavku tega člena (kršitev 
obveznosti delodajalca) pravico do odpravnine, določene za primer redne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini 
izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. V izogib drugačnemu tolmačenju 
predlagamo, da se identično besedilo zapiše tudi v sedi odstavek 101. člena ZPIZ. 

K 18. členu 
Črta se naslov poglavja "PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodano pravne službe. 
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K 21. členu 

Pred 21. členom se doda nov naslov: "PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodano pravne službe. 

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

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

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

Podsekretar DZ Predsednik 
Pavel Domitrica Stanislav Brenčič, I.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - skrajšani postopek 

1. člen 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 - 
prečiščeno besedilo, 40/03 - odl.US 63/03 - ZIPRSO304 - A in odl.US) se v 
drugem odstavku 23. člena vejica nadomesti s piko in črta besedilo »ki prekine 
delovno razmerje zaradi varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.« 

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

»(3) Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičenec do starševskega 
nadomestila, ki nima pravice do starševskega dopusta, če je bil zavarovan po 
predpisih o starševstvu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom 
starševskega dopusta oziroma mu je delovno razmerje prenehalo med trajanjem 
starševskega dopusta, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi. 

(4) Obvezno se za razliko do polnega delovnega časa zavaruje eden od staršev, ki 
neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma neguje in varuje otroka s 
težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka do 18. leta 
starosti in ima pravico delati krajši delovni čas.«. 

2. člen 

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi: 

»23. a člen 
(Družinski pomočnik) 

Obvezno se zavaruje družinski pomočnik, upravičenec do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu.«. 

3. člen 

Doda se nov 24.a člen, ki se glasi: 

»24. a člen 
(prostovoljno služenje vojaškega roka in usposabljanja za zaščito) 

Obvezno se zavarujejo vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in 
državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s 
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.«. 
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4. člen 

Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Zavarovancu, ki vključno z upoštevanjem več kot pet let dodane dobe pridobi 
pravico do starostne pokojnine z 20 leti pokojninske dobe, se starostna pokojnina 
odmeri v višini 35% pokojninske osnove (moški) oziroma 38% pokojninske osnove 
(ženska).«. 

5. člen 

.V drugem odstavku 90. člena se za besedilom »vrhunski športnik oziroma šahist« 
dodata besedi »ali brezposelni«. 

V tretjem odstavku se za besedo »vajenec« črtata vejica in beseda »brezposelni«. 

V šestem odstavku se za besedo »nadomestila,« doda besedilo «če v 15 dneh po 
vročitvi pogodbe iz 86. člena tega zakona pogodbe ne podpiše,«. 

6. člen 

Uvodni del prvega odstavka 93. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(l)Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, če ni več zmožen 
za delo s polnim delovnim časom z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije, in 
zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 50. 
letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje določenega dela vsaj 
s polovico polnega delovnega časa, imata:« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se na koncu namesto pike dodata vejica in 
besedilo »in sicer v višini: 
- 50%, ko zavarovanec dela s polovico polnega delovnega časa, 
- 37,5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 5 ur dnevno, 
- 25%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 6 ur dnevno in 
- 12, 5%, ko zavarovanec dela s krajšim delovnim časom 7 ur dnevno.«. 

7. člen 

101. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»101. člen 
(Dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnega 

invalida) 

(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi 
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invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas na območju Republike Slovenije, mora delodajalec ponuditi 
opravljanje drugega dela na delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo 
delovno zmožnostjo in strokovno izobrazbo oziroma usposobljenostjo 
oziroma mu zagotoviti poklicno rehabilitacijo ali delo s krajšim delovnim 
časom od polnega, razen v primerih, ko mu lahko skladno s 102. členom tega 
zakona in predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o zaposlitvi. 

(2) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do 
poklicne rehabilitacije na podlagi invalidnosti II. kategorije, delodajalec redno 
odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga invalidnosti šele po uspešno končani 
poklicni rehabilitaciji, sočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa mu mora 
ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delo na drugem delovnem 

' mestu skladno s pogodbo o poklicni rehabilitaciji iz 86. člena tega zakona in 
predpisi o delovnih razmerjih. Določbe sicer veljavne pogodbe o zaposlitvi se 
v času poklicne rehabilitacije zavarovanca ne izvajajo v tistem delu, ki je urejen 
v pogodbi o poklicni rehabilitaciji. 

(3) Zavarovancu, kateremu je z dokončno odločbo priznana pravica do dela s 
krajšim delovnim časom od polnega ali pravica do premestitve na drugo 
delovno mesto na podlagi invalidnosti III. kategorije ali invalidnosti II. 
kategorije po dopolnjenem 50. letu starosti, delodajalec iz razloga invalidnosti 
redno odpove pogodbo o zaposlitvi, sočasno z odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi pa mu mora ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni 
čas krajši od polnega delovnega časa ali za delo na drugem delovnem mestu 
skladno s predpisi o delovnih razmerjih. 

(4) Pri zagotovitvi pravic in zaposlovanju zavarovancev, pri katerih je nastala 
invalidnost oziroma pri izbiri drugega delovnega mesta, mora delodajalec 
upoštevati: 
- mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti, 
- usposobljenost zavarovanca po uspešno končani poklicni rehabilitaciji ter 
• določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in kolektivnih pogodb. 

(5) Zavarovanec in delodajalec lahko zahtevata dopolnilno izvedensko mnenje 
invalidske komisije o ustreznosti ponujenega delovnega mesta ali poklicne 
rehabilitacije. 

(6) Če zavarovanec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, skladno z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena, v roku 30 dni od prejema ponudbe ter mu preneha 
delovno razmerje, nima pravice do odpravnine kot delavec, ki mu je 
odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga 
nesposobnosti, ima pa pravico do minimalnega odpovednega roka kot 
delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 
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(7) Če delodajalec v skladu s prvimi petimi odstavki tega člena zavarovancu ne 
ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi pod pogoji, ki so mu priznani kot 
pravice na podlagi invalidnosti, je to skladno s predpisi o delovnih razmerjih 
razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani zavarovanca, 
delodajalec pa mu je dolžan izplačati odpravnino, določeno za primer redne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, in odškodnino najmanj 
v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.« 

8. člen 

102. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»102. člen 
(Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije 

ali iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi) 

(1) Zavarovancu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice na podlagi 
invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas na območju Republike Slovenije, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi 
za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih le v primeru, če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. 
kategorije ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more skladno s prejšnjim členom 
tega zakona zagotoviti pravice do premestitve na drugo delovno mesto brez ali po 
končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega. 

(2) Delodajalec lahko skladno s predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo o 
zaposlitvi zavarovancu iz prejšnjega člena oziroma prvega odstavka tega člena, če 
delovni invalid brez opravičljivih razlogov: 
- v zakonsko določenem roku ne podpiše pogodbe o poklicni rehabilitaciji iz 86. 

člena tega zakona ali ne nastopi oziroma ne konča rehabilitacije v roku, 
določenem s to pogodbo, 

- ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene v pogodbi o poklicni rehabilitaciji, 
- ne nastopi dela na drugem delovnem mestu v skladu s prejšnjim členom tega 

zakona, ali 
- ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega v skladu s prejšnjim 

členom tega zakona.«. 

9. člen 

Za tretjim odstavkom 163. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4)Uživalec denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki se zaposli za 
krajši delovni čas od delovnega časa, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, 
ne glede na to, da je vključen v obvezno zavarovanje, obdrži nadomestilo tudi po 
zaposlitvi in sicer v sorazmernem delu. Sorazmerni del nadomestila se izračuna 
tako, da se pripadajoče nadomestilo v času, ko je uživalec zaposlen s krajšim 
delovnim časom od polnega, zmgnjša za: 
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-12,5 %, ko dela uživalec 1 uro na dan, 
- 25 %, ko dela uživalec 2 uri na dan, 
- 37,5 %, ko dela uživalec 3 ure na dan, 
- 50 %, ko dela uživalec 4 ure na dan, 
- 62,5 %, ko dela uživalec 5 ur na dan, 
- 75 %, ko dela uživalec 6 ur na dan, 
- 87,5 %, ko dela uživalec 7 ur na dan.«. 

10. člen 

V tretji alinei prvega odstavka 207. člena se za besedo »starše« doda vejica, besedi 
»in zapornike« pa se črtata in nadomestita z besedilom »družinske pomočnike, 
vojake nabornike in državljane med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in 
reševanje«. 

11. člen 

V 212. členu se za številko »23.« postavi vejica, besedilo »in 24. člena tega 
zakona« pa se nadomesti z besedilom »23.a in 24.a člena tega zakona«. 

12. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 222. člena se za vejico na koncu doda besedilo 
»zavarovanci iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena in zavarovanci iz 
23.a člena tega zakona,«. 

Tretja alinea prvega odstavka 222. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»- Republika Slovenija za zavarovance iz 20., prvega odstavka 23. in 24.a člena 
tega zakona,«. 

13. člen 

V sedmi alinei 223. člena se številka »24 « nadomesti s številko »24.a«. 

Za sedmo alineo 223. člena se doda nova osma alinea, ki se glasi: 
»- pristojna občina za zavarovance iz 23.a člena tega zakona.«. 

14. člen 

V 240. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Edini ustanovitelj in družbenik nepremičninskega sklada je zavod.«. 

Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek. 
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15. člen 

V prvem, drugem in tretjem stavku drugega odstavka 259. člena se besedi 
»zdravniške komisije« nadomestita z besedama »imenovanega zdravnika«. 

16. člen 

Člen je črtan. 

17. člen 

• V 360. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru spremembe delodajalca 
prehod med pokojninskima načrtoma kolektivnega zavarovanja iz prvega odstavka 
297. člena tega zakona dovoljen tudi, če je premija kolektivnega prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, krajše od 36 mesecev.«. 

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek. 

18. člen 

V prehodni določbi 405. člena se prvi odstavek označi s številko »(1)« in doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za obdobje dodane dobe, pridobljene na 
podlagi 
četrtega odstavka 193. člena tega zakona.«. 

19. člen 

V prehodni določbi 445. člena se številka »2004« nadomesti s številko »2006«. 

20. člen 

V drugem odstavku prehodne določbe 446. člena se številka »2004« nadomesti s 
številko »2005«. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

21. člen 

(1) Zavarovanec, ki pred uveljavitvijo 69. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
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109/01) ni mogel pridobiti pravice do pokojnine po določbah zakona o žrtvah 
vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 70/97, 43/99, 28/00, 64/01 in 110/02) 
zaradi veljavnosti določbe 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), lahko vloži zahtevek za pridobitev pravice 
do pokojnine po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, če je zanjo v obdobju od 1. 1. 2000 
do 31. 12. 2001 izpolnil predpisane pogoje. 

(2) Pokojnina, priznana po prejšnjem odstavku, pripada upravičencu od dneva 
izpolnitve pogojev, če ni bil zavarovan oziroma od prvega naslednjega dne po 
prenehanju zavarovanja. 

22. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2004. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ZAKONSKI 

ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

(ZZZDR-C) 

- druga obravnava - EPA 991 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor z/i zdravslvn, delo. družinu, socialno politiko in invalide 

Številka: 542-08/90-01/024 
Ljubljana, 4.12.2003 EPA 991-III 

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

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 39. redni seji, dne 4.12.2003 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih - druga obravnava, ki ga je državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije. 
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Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, predstavnik Zakonodajno 
pravne službe (ZPS), predstavniki Skupnosti centrov za socialno delo in 
Slovenskega sodniškega društva. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem ZPS, z mnenjem Slovenskega sodniškega 
društva, mnenjem Komisije državnega sveta za družbene dejavnosti, društva 
Ostržek, g. Daria Šilca in ga. Darinke Pavlic. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju opozarja na upoštevanje 
odločbe ustavnega sodišča pri 44. členu predloga zakona, s pravno-sistemskega 
vidika pa opozarja, da posamezni členi predloga zakona niso usklajeni z 
obstoječim pravnim redom. ZPS je dala svoje pripombe k 1., 7., 9., 11., 13., 16., 
18., 19., 27., 32., 33., 41., 42. in k 44. členu predloga zakona. 

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

Amandmaje so vložili: 

- Poslanski klub LDS, Poslanska skupina ZLSD, Poslanska skupina SLS, Poslanska 
skupina DeSUS k: 
1., 3., 7„ 9„ 11.,14., 16., 17., 18., 19., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 41., 42. in k44. členu; 
- Poslanska skupina SNS k: 26., 30., 32., 33 38. in k 44. členu; 
- poslanec France Cukjati k 13., 19. in k 44. denu; 
- poslanec mag. Janez Drobnič k 18. in 19. členu. 

Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve Alenka Kovšca, je podala dopolnilno obrazložitev o posameznih 
členih predloga zakona. Poudarila je, da s predlaganimi spremembami želi 
predlagatelj zagotoviti varovanje otrokove koristi v skladu z mednarodnimi 
dokumenti, ki zadevajo varstvo, vzgojo, stike in preživljanje otrok. S predlogom 
zakona se pristojnost o vprašanju odločanja otrokovih stikov, kadar starša ne živita 
skupaj in se ne moreta sporazumeti o varstvu in vzgoji otroka, prenaša iz centrov za 
socialno delo na sodišča, centri pa bodo še vedno ohranili svojo svetovalno in 
strokovno vlogo. Kar zadeva uveljavljanja otrokovih pravic uvaja predlog zakona 
institut otrokovega zaupnika, predvsem pa se pri postopkih odločanja o zaupanju 
otroka v varstvo in vzgojo, o določitvi stikov ter v postopkih v zvezi z izvrševanjem 
roditeljske pravice določi dolžnost pridobitve in upoštevanja otrokovega mnenja, če 
je otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 
Nadalje predlagatelj uvaja institut skupne vzgoje in varstva otroka, katerega starša 
ne živita skupaj. Predlog zakona predvideva možnost skupnega varstva in vzgoje, 
ne samo ob razvezi oz. po razveljavitvi zakonske zveze, temveč v vseh primerih, ko 
starša otroka ne živita več skupaj. Potrebno je urediti stike med otrokom in njegovimi 
starši in stike med otrokom in drugimi osebami, na katere je otrok družinsko ali 
osebno navezan. Otrok je tisti, ki je imetnik pravice do stikov, njegova korist pa je 
najvišje, odločilno merilo za vse odločitve v zvezi s pravico do stikov. Ta pravica se 
lahko omeji samo takrat, če je v nasprotju s otrokovo koristjo. 
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V razpravi o 3. členu in vloženih amandmajih je bilo izpostavljeno stališče, da je 
potrebno v dopolnjenem predlogu zakona podrobneje urediti odločanje sodišč o 
vzgoji in varstvu otroka po razpadu družine. Člani odbora so sprejeli vložen 
amandma, ki je bil pripravljen na podlagi mnenja sodniškega društva in ureja 
pristojnost sodišča, da ob reševanju zakonskega spora odloča tudi v pravdnem 
postopku. 

V razpravi o 13. in 14. členu predloga zakona so člani odbora menili, da bi bilo 
potrebno v sami dikciji zakona izpustiti besede "naklepoma in hujše", saj naj bi že 
katerokoli kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca zado 
štovalo za zavrnitev zahteve za preživnino. Predstavnica predlagatelja se je s 
predlaganim amandmajem strinjala. 

V razpravi o 16. členu predloga zakona je predstavnik ZPS opozoril na problem 
sklenitve sodne poravnave v primeru, če se starša sporazumeta o varstvu in vzgoji 
otrok. Po njihovem mnenju se sodna poravnava po določbah Zakona o pravdnem 
postopku sklene o spornem predmetu med samim postopkom pred pravdnim 
sodiščem. Izjema je le 309. člen omenjenega zakona, ki določa možnost poravnave 
pred začetkom sodnega spora. Predlagatelj namreč ne navaja, katera oblika sodne 
poravnave je mišljena, zato bi po mnenju ZPS veljalo drugače urediti zakonsko 
določbo predloga zakona. Odbor je na podlagi mnenja ZPS sprejel predlagani 
amandma štirih poslanskih skupin, ki namesto sklenitve.sodne poravnave sodišču 
nalaga izdajo sklepa v nepravdnem postopku. 

Obširna razprava seje odvijala tudi ob obravnavi 18. člena, kjer je bilo izpostavljeno 
mnenje, da je potrebno definirati osebne stike otrok in staršev. Predstavnica 
predlagatelja je temu nasprotovala, saj je poudarila, da je kakršnokoli pavšalno 
določanje stikov v nasprotju s koristjo otroka. Nekateri člani odbora so menili, da so 
stiki lahko različni, saj kvalitete obiskov in njihovih koristi ni mogoče določati 
številčno, ampak je potrebno o teh vprašanjih odločati individualno. Prevladalo je ' 
stališče, da se zakonsko uredi minimalno število stikov, zato je odbor podprl vložen 
amandma k 18. členu, ki ga je vložil poslanec mag. Janez Drobnič. 

Širša razprava je potekala tudi o 31. In 32. členu, kjer sta bila podana predloga za 
amandmaja odbora, ki pa ju odbor ni sprejel. V razpravi o 33. členu ter vloženih 
amandmajih je odbor sprejel svoj amandma, ostali amandmaji pa so postali 
brezpredmetni. 

* * * 
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V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih je 
odbor: 
- sprejel amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS, DeSUS k 1., 3., 7., 9., 
11., 14., 16., 17., 19., 32., 34., 35., 36., 41., 42., členu, poslanca mag.Drobniča k 
18. in 19. členu, ter poslanca Cukjatija k 13. in 44. členu. 
- ni sprejel amandmajev poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS, DeSUS k 18. in 30. 
členu in PS SNS k 32. in 38. členu. 
- amandmaja poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k 33. in 44. členu ter 
PS SNS k 33. in 44. členu pa so postali brezpredmetni. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je sprejel tudi 

svoje amandmaje : 

K 14. členu 

Amandma k amandmaju 

V amandmaju k 14. členu se črtata besedi "naklepoma" in "hujše", za besedo 
"zavezanca" pa se doda vejica in besedilo "otroka ali starše zavezanca.". 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev s predlaganim amandmajem k 13. členu, v delu, ki se nanaša na 
zavrnitev preživnine v primeru storitve kaznivega dejanja in v delu, ki se nanaša na 
določitev kroga oseb, zoper katere je kaznivo dejanje storjeno. 

K 17. členu 

V prvem stavku prvega odstavka 105. a člena se besedna zveza "morata 
sporazumeti" nadomesti z besedo "sporazumeta". 

Obrazložitev: 

Besedna zveza "morata sporazumeti" je preveč obvezujoča, zato se jo nadomesti 
samo z besedo "sporazumeta." 

- K 18. členu 

V 3. odstavku se besedilo "sklenitev sodne poravnave" nadomesti z besedilom ", da 
sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep.". Besedilo "Sodišče ne dovoli 
poravnave, če je v nasprotju s koristmi otroka se črta. 

V drugem stavku četrtega odstavka se beseda "samo" nadomesti z besedo 
"predvsem". V tretjem stavku pa se črta besedilo "razen kadar odloča o stikih skupaj 
s spori o varstvu in vzgoji otrok". 
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Obrazložitev: 
Gra za uskladitev s predlaganim amandmajem k 16. členu, kjer se sodna poravnava 
nadomešča s sklepom v nepravdnem postopku. V drugem stavku četrtega odstavka 
popravek določbe sledi dikciji iz prvega odstavka. 

K 19. členu 

V 2. odstavku se besedilo" sklenitev sodne poravnave" nadomesti z besedilomda 
sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep". Besedilo "Sodišče ne dovoli 
poravnave, če je v nasprotju s koristjo otroka." se črta. 

Obrazložitev: 
Gra za uskladitev s predlaganim amandmajem k 16. členu, kjer se sodna poravnava 
nadomešča s sklepom v nepravdnem postopku. 

K 33. členu 

Besedilo 130. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če se starša sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem 
postopku izda o tem sklep." 

Obrazložitev: 
Gra za uskladitev s predlaganim amandmajem k 16. členu, kjer se sodna poravnava 
nadomešča s sklepom v nepravdnem postopku. 

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

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

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

Svetovalec vDZ Predsednik 
Jaka Slokan Stanislav Brenčič, l.r. 

6. december2003 71 poročevalec, št. 105 



i IEL0VNA TELESf 

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

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN 

DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

1. člen 

V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 
1-1/89, 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99 - odločba US, 

- 70/00, 64/01 in 42/03-odločba US - v nadaljevanju ZZZDR) se za 5. členom doda novi 
5.a člen, ki se glasi: 

» 5.a člen 
(1) Starši, druge osebe, državni organi ter nosilci javnih pooblastil morajo v vseh 

dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za otrokovo korist. 

(2) Starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in 
psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže 
na njihovo skrb in odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in 
želja.«. 

2. člen 

Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata. 

3. člen 

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

»10.a člen 

(1) Za odločanje o zadevah iz tega zakona, za katere so po tem zakonu pristojna 
sodišča, so na prvi stopnji stvarno pristojna okrožna sodišča. 

(2) O zadevah iz prejšnjega odstavka sodišče odloča v pravdnem postopku, če z 
zakonom ni določeno, da odloča v nepravdnem postopku. V pravdnem postopku 
pa sodišče odloča tudi, kadar o zadevah, o katerih se sicer po zakonu odloča v 
nepravdnem postopku, odloča ob reševanju zakonskega spora. 

(3) Zadeve iz tega zakona sodišče rešuje prednostno. 
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10.b člen 

(1) Za odločanje o upravnih stvareh po tem zakonu so pristojni centri za socialno 
delo. 

(2) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča ministrstvo, 
pristojno za družino. 

(3) Upravne zadeve iz tega zakona se rešujejo prednostno.«. 

4. člen 

V 49. členu se beseda »možnostmi« nadomesti z besedo »zmožnostmi«. 

5. člen 

V 50. členu se za besedo »zaposlen« in vejico črta besedilo »ali je nesposoben za delo«. 

6. člen 

Za 50. členom se doda novi 50.a člen, ki se glasi: 

» 50. a člen 

Za preživninska razmerja med zakoncema v času trajanja zakonske zveze ter za 
preživninska razmerja med zakoncema po prenehanju življenjske skupnosti zakoncev se 
smiselno uporabljajo določbe o preživljanju zakoncev po razvezi zakonske zveze.«. 

7. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»64. člen 

(1) Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se 
sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s 
staršema v skladu z določbami tega zakona in če sta predložila v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega 
premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o 
preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni 
zaposlen. 

\ 
(2) Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti ali je s sporazumom 

zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za 
stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje 
centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok 
izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti 
njegov pomen in posledice.«. 
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8. člen 

Črta se naslov osmega poglavja, ki se glasi »8. Razmerja staršev do otrok po razvezi 
zakonske zveze«. 

9. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»78. člen 

(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena tega zakona, odloči 
tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v 
skladu s tem zakonom. 

(2) Preden sodišče odloči po prejšnjem odstavku, mora ugotoviti, kako bodo 
otrokove koristi najbolje zagotovljene. O tem mora pridobiti mnenje centra za 
socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam 
ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov 
pomen in posledice.«. 

10. člen 

79. člen se črta. 

11. člen 

V naslovu poglavja pred 81. členom se številka "9" nadomesti s številko "8". 

12. člen 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»81. člen 

Zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico od 
drugega zakonca zahtevati preživnino.«. 

13. člen 

Za 81. členom se dodata novi 81.a in 81.b člen, ki se glasita: 

»81 .a člen 

(1) Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo 
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zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, 
odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana. 

(2) S tožbo iz prejšnjega odstavka sme zakonec po koncu postopka za razvezo 
zakonske zveze zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v 
času razveze in obstajajo tudi, ko zakonec zahteva preživnino. 

(3) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine 
upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, 
krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred, med postopkom za razvezo 
zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zoper 
zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 

81 .b člen 

(1) Zakonca lahko skleneta sporazum preživnini v primeru razveze zakonske zveze v 
obliki izvršljivega notarskega zapisa. 

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka, zlasti sporazum o odpovedi pravice do 
preživljanja, ne sme ogroziti koristi otrok.«. 

14. člen 

Za 82. členom se dodajo novi 82.a, 82.b, 82.c, 82.Č, in 82.d členi, ki se glasijo: 

»82.a člen 

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca. 

82.b člen 

(1) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od 
trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. 

(2) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali na drug način, če to 
opravičujejo posebni razlogi. 

(3) Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega odstavka, ne sme bistveno poslabšati 
položaja upravičenca, ki bi ga imel, če bi prejemal preživnino vnaprej v obliki 
mesečnih zneskov, niti ne sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca. 

82.c člen 

Zakonec ni dolžan preživljati drugega zakonca, če bi bilo s tem ogroženo njegovo 
lastno preživljanje ali preživljanje mladoletnih otrok, ki jih je po tem zakonu dolžan 
preživljati. 
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82.Č člen 

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z 
izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali 
zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je 
upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 

82.d člen 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v 
mesecu marcu, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih 
potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma 
usklajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minister, pristojen za družino, v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivi notarski zapis 
je sodišče oziroma notar dolžan poslati pristojnemu centru za socialno delo, če 
ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja. 

(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni 
uskladitvi in novem znesku preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je 
skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim 
notarskim zapisom izvršilni naslov.«. 

15. člen 

V 83. členu se za besedama »lahko preživlja« črta beseda »ali« in postavi vejica, za 
besedama »zakonsko zvezo« pa se doda besedilo »ali če živi v zunajzakonski 
skupnosti.«. 

16. člen 

105. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»105. člen 

(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se morata sporazumeti o 
varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumeta se 
lahko, da imata oziroma obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci 
v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri 
drugem od njiju. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma 
pomaga center za socialno delo. 

(2) Če se starša sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, lahko predlagata, da 
sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. 
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(3) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in 
vzgoji otrok, odloči sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v 
varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem 
od njiju. Sodišče lahko po uradni dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali nekateri 
otroci zaupajo v varstvo in vzgojo drugi osebi. Preden sodišče odloči, mora 
glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče 
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa 
in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. 

(4) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za 
socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o 
varstvu in vzgoji skupnih otrok.». 

17. člen 

Za 105. členom se doda nov 105.a člen, ki se glasi: 

»105.a člen 

(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se sporazumeta o preživljanju 
skupnih otrok. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma 
pomaga center za socialno delo. 

(2) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o 
preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh 
staršev po postopku iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.«. 

18. člen 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»106. člen 

(1) Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša imata pravico do 
stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. 

(2) Stiki so redni osebni stiki v obsegu najmanj štiri ure tedensko oziroma 
najmanj štiri dni mesečno, razen če sodišče glede na otrokove koristi ne 
odloči drugače.«. 

(3) Tisti od staršev, pri kateri otrok živi v varstvu in vzgoji, oziroma druga oseba, pri 
kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča otrokove stike. 
Prizadevati si mora za ustrezen odnos otroka do stikov z drugim od staršev 
oziroma s staršema. Tisti od staršev, ki izvršuje stike, mora opustiti vse, kar 
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otežuje varstvo in vzgojo otroka. 

(4) Če se starša sporazumeta o stikih, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem 
postopku izda o tem sklep. 

(5) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o stikih, 
odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Pri odločanju vodi 
sodišče predvsem korist otroka. Sodišče odloča v nepravdnem postopku. 
Predlogu oziroma zahtevi za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo 
pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči 
poskušala sporazumeti o stikih. 

(6) Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebno 
zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za 
otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali 
duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje 
osebe ali da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na drug 
način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist. 

(7) Če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in 
drugim od staršev in stikov ni mogoče izvrševati niti ob strokovni pomoči 
centra za socialno delo, lahko sodišče na zahtevo drugega starša odloči, da se 
staršu, ki onemogoča stike odvzame varstvo in vzgoja in se otroka zaupa 
drugemu od staršev, če meni, da bo ta omogočal stike in če je le tako mogoče 
varovati otrokovo korist. 

(8) Preden odloči sodišče po četrtem, petem ali šestem odstavku tega člena, mora 
glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče 
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa 
in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«. 

19. člen 

Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi: 

»106.a člen 

(1) Otrok ima pravico do stikov z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan 
in nanje osebno navezan, razen če je to v nasprotju z otrokovo koristjo. Šteje se, 
da so take osebe predvsem otrokovi stari starši, bratje in sestre, polbratje in 
polsestre, nekdanji rejniki, prejšnji ali sedanji zakonec oziroma zunajzakonski 
partner enega ali drugega od njegovih staršev. 

(2) O stikih se sporazumejo otrokovi starši, otrok, če je sposoben razumeti pomen 
sporazuma in osebe iz prejšnjega odstavka. Če se sami o tem ne sporazumejo, 
jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Obseg in način 
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izvrševanja stikov morata biti v otrokovo korist. Če se starša otroka, otrok in 
osebe iz prejšnjega odstavka sporazumejo o stikih, lahko predlagajo, da sodišče 
v nepravdnem postoopku izda o tem sklep. 

(3) Če se tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumejo, odloči o stikih 
sodišče v nepravdnem postopku. 

(4) Predlog za odločitev o obsegu in načinu izvrševanja stikov lahko vloži otrok, ki 
je dopolnil petnajst let in je sposoben razumeti pomen in pravne posledice 
svojih dejanj, osebe iz prvega odstavka tega člena ali center za socialno delo. 
Predlogu za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za 
socialno delo, da so se osebe iz prvega odstavka tega člena s starši otroka in 
otrokom ob njegovi pomoči poskušale sporazumeti o stikih. 

(5) Preden sodišče odloči o predlogu, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje 
pristojnega centra za socialno delo. Če predlagatelj ni otrok, upošteva sodišče 
tudi njegovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je 
sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.«. 

20. člen 

V 107. členu se doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

» (3) če imata oba starša varstvo in vzgojo otroka, se morata sporazumeti o stalnem 
prebivališču otroka in o tem, kateremu od njiju se vročajo pošiljke za otroka.«. 

21. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»113. člen 

(1) Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. Če se 
sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno 
delo. 

(2) Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o 
vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z 
otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma 
pomaga center za socialno delo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka odloča tisti od 
staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji. 

(3) Če se starša v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi ob pomoči 
centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov 
razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem 
postopku. Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, 
da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o izvrševanju roditeljske 
pravice. 
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(4) Preden sodišče odloči, mora o otrokovi koristi pridobiti mnenje centra za socialno 
delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je .otrok izrazil sam ali po osebi, ki 
ji zaupa in jo je sam izbral in če sposoben sam razumeti njegov pomen in posledice. 

(5) Kadar je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko pravico, jo izvršuje drugi od 
staršev sam.«. 

22. člen 

114. člen se črta. 

23. člen 

V 116. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

» (3) O zadevah iz prejšnjih dveh odstavkov odloča sodišče v nepravdnem postopku.«. 

24. člen 

Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (3) Popolno poslovno sposobnost lahko pridobi tudi mladoletnik, ki je postal roditelj, če 
so za to pomembni razlogi. O tem odloča sodišče v nepravdnem postopku.«. 

25. člen 

V 122. členu se v drugem odstavku za besedo »sodišče« doda besedilo »v nepravdnem 
postopku.«. 

26. člen 

123. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»123. člen 

(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s 
svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne 
za otrokov razvoj. 

(2) Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga 
starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega 26. 
leta starosti. 

(3) Otroka iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je sklenil zakonsko zvezo ali 
živi v zunajzakonski skupnosti, so starši dolžni preživljati le, če ga ne more 
preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.« 
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27. člen 

Prvi odstavek 124 člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Polnoletni otrok je dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj 
sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti.«. 

28. člen 

V 125. členu se beseda »Roditelj« nadomesti z besedilom »Tisti od staršev«. 

29. člen 

•V 126. členu se beseda »možnostih« nadomesti z besedo »zmožnostih«. 

30. člen 

127. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»127. člen 

(1) Zakonec ali zunajzakonski partner sta dolžna preživljati mladoletnega otroka svojega 
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki živi z njima, razen če je otroka sposoben 
preživljati ta ali drugi od staršev. 

(2) Dolžnost zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz prejšnjega odstavka preneha s 
prenehanjem njegove zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti z materjo ali 
očetom otroka, razen če je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala 
zaradi smrti otrokove matere ali očeta. V tem primeru sta preživeli zakonec ali 
zunajzakonski partner dolžna preživljati otroka svojega umrlega zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja samo, če sta živela z otrokom v času prenehanja 
zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti.«. 

31. člen 

129. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»129. člen 

t 
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti 
zavezanca.«. 

32. člen 
v 

Za 129. členom se doda novi 129.a člen, ki se glasi: 
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»129.a člen 

(1) Pri odmeri preživnine za otroka mora sodišče upoštevati otrokovo korist, tako 
da je preživnina primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega 
razvoja otroka. 

(2) Preživnina mora zajemati stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške 
bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha in 
razvedrila in drugih posebnih potreb otroka.« 

33. člen 

130. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»130. člen 

Če se starša sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da sodišče v 
nepravdnem postopku izda o tem sklep." 

34. člen 

Za 130. členom se doda novi 130.a člen, ki se glasi: 

»130.a člen 

O preživnini, ki jo je polnoletni otrok zavezan plačevati staršem, lahko upravičenec 
in zavezanec skleneta sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.«. 

35. člen 

131. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»131. člen 

Starši preživljajo otroke v okviru svojega gospodinjstva, razen če je to v nasprotju s 
koristjo otroka.«. 

36. člen 

Za 131. členom se dodajo novi 131.a, 131.b in 131.c člen, ki se glasijo: 

»131.a člen 

(1) Razen pri dolžnosti staršev do preživljanja otrok, lahko zavezanec sam izbere ali 
bo upravičencu plačeval preživnino ali ga bo vzel k sebi v preživljanje ali pa bo 
poskrbel za njegovo preživljanje na drug način. 
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(2) Upravičenec lahko iz pomembnih razlogov zahteva, da se mu preživnina določi v 
denarju. 

131.b člen 

Preživljanje otrok in zakonca, ki jih je zavezanec dolžan preživljati po tem zakonu, 
ima prednost pred preživljanjem staršev zavezanca. 

131.cčlen 

Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od 
trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino.«. 

37. člen 

132. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim 
naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti 
zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena.« 

38. člen 

Za 132. členom se doda nov 132.a člen, ki se glasi: 

»132.a člen 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti 
cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, 
pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od 
katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma usklajena. Količnik uskladitve 
preživnin objavi minister, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivi notarski zapis o 
preživnini je sodišče oziroma notar dolžan poslati pristojnemu centru za socialno delo, 
če ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja. 

(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni 
uskladitvi in novem znesku preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s 
sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim 
zapisom izvršilni naslov. 

(4) Če se otrok po 18. letu starosti v letu, v katerem se opravlja uskladitev preživnine, 
redno ne šola, center za socialno delo ni dolžan pisno obvestiti upravičenca in 
zavezanca o uskladitvi preživnine. 
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(5) Upravičenec je po 18. letu starosti dolžan centru za socialno delo do konca meseca 
januarja predložiti potrdilo o šolanju ali ga obvestiti, kje se redno šola.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

(1) Postopki v zadevah iz 106., 113. in 114. člena ZZZDR, ki so začeti do uveljavitve tega 
zakona, se dokončajo pred centri za socialno delo po ZZZDR. O pritožbah zoper te 
odločbe odloča ministrstvo, pristojno za družino. 

(-2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega odstavka odpravljena ali 
razveljavljena odločba prve stopnje, se postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po 
tem zakonu. 

(3) V zadevah iz prejšnjega odstavka se zahteva za uvedbo postopka pred centrom za 
socialno delo šteje za tožbo v pravdnem postopku oziroma predlog v nepravdnem 
postopku. 

(4) Centri za socialno delo zadeve iz drugega odstavka tega člena po uradni dolžnosti 
odstopijo pristojnim sodiščem. O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta 
direktor centra za socialno delo, ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu 
je zadeva odstopljena. 

40. člen 

(1) Postopki v zadevah iz 116. člena, tretjega odstavka 117. člena, 118. člena in drugega 
odstavka 122. člena ZZZDR, ki so začeti do uveljavitve tega zakona, se dokončajo 
pred okrajnimi sodišči po ZZZDR. 

(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega odstavka razveljavljena 
odločba prve stopnje, se postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu. 

(3) Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti odstopijo okrožnim 
sodiščem. O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, 
ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je zadeva odstopljena. 

41. člen 

Preživnine, določene do uveljavitve tega zakona, se usklajujejo na način, določen s 
tem zakonom, in sicer prvič v letu 2005. 

42. člen 

Člen je črtan. 
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43. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se ne uporablja II. 2. točka 99. Člena Zakona o sodiščih 
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) za nepravdne zadeve iz 18. člena (četrti 
odstavek 106. člena), 19. člena (tretji odstavek 106.a člena), 21. člena (tretji odstavek 
113. člena), 23. člena (tretji odstavek 116. člena), 24. člena (tretji odstavek 117. člena) in 
25. člena (drugi odstavek 122. člena) tega zakona. 

44. člen 

"Ta zakon začne veljati 1. maja 2004." 
4 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 TRIGLAVSKEM 

NARODNEM PARKU (ZTNP-1) 

- druga obravnava - EPA 753 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka:801-07/01 -1/27 EPA 753-111 
Ljubljana, 3.12.2003 

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 Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje je na 49.seji 
dne 2,12,2003 opravil drugo obravnavo predloga zakona o Triglavskem narodnem 
parku, ki so ga Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek 
posredovali poslanci Dušan Vučko, Ivan Božič, Valentin Pohorec in Janko Veber 
2.6.2003. 

Skupina poslancev je na podlagi 122. člena poslovnika zahtevala, da se o predlogu 
zakona opravi splošna razprava. Državni zbor Republike Slovenije je opravil splošno 
razpravo na 29. seji dne 1.10.2003 in sprejel sklep, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

Odbor je v skladu s 46. členom poslovnika Državnega zbora o predlogu zakona opravil 
javno predstavitev mnenj 21.10.2003, na kateri je pridobil številne koristne informacije 
strokovnjakov, predstavnikov institucij in zainteresirane javnosti. 
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Na seji odbora so poleg predlagateljev zakona sodelovali še predstavniki Zakonodajno 
- pravne službe Državnega zbora, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Zavoda za 
varstvo naravne dediščine Republike Slovenije, Triglavskega narodnega parka, 
Državnega sveta Republike Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije, Iniciativnega odbora za ohranitev 
Triglavskega narodnega parka, Društva za okolje, družbo, naravo in zdavlje Ljubljana, 
CIPRA - Slovejija, Planinske zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Turistične zveze 
Slovenije, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Gorenjskega ekološkega združenja, 
Veterinarske fakultete in Občine Bohinj, Občine Kranjska gora, Občine Bled. 

K predloženemu zakonu je podala pisno mnenje Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora, ki ste ga prejeli s sklicem seje. S sklicem seje ste prejeli tudi mnenje 
Vladet Republike Slovenije, mnenje Državnega sveta Republike Slovenije, mnenja, 
ugotovitve in predloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Sveta za varstvo 
okolja Republike Slovenije, pripombe Zavoda RS za varstvo narave, stališča Planinske 
zveze Slovenije, pripombe Slovenske matice v Ljubljani, stališče društva MWS ter 
pisna mnenja, pridobljena na javni predstavitvi mnenj o predlogu zakona, ki jo je 
organiziral odbor dne 21.10.2003. Dodatno ste k že poslanemu gradivu z dopisom z 
dne 27.11.2003 prejeli še mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj in pripombe Iniciativnega odbora za ohranitev TNP ter z dopisom z 
dne 28.11.2003 pripombe Inštituta za javno pravo, Društva za okolje, družbo, naravo in 
zdravje, Slovenskega ekološkega gibanja Gorenjske - ekološko združenje Jesenice in 
Turistične zveze Slovenije. 

Zakonodajno - pravna služba v svojem mnenju predvsem opozan'a na določbe 4. in 5. 
člena predloga zakona, ki se nanašajo na posamezne dele narodnega parka in režime 
varstva znotraj njih s tem, da ni jasno razvidno ali navedene opredelitve sledijo 
določbam zakona o ohranjanju narave. K določbi7. člena ugotavlja, da je potrebno 
jasneje definirati vsebino kartografskega dela tega zakona in hrambo le te. V 8. členu je 
potrebno prepovedi jasneje definirati in jih navseti, ravno tako pa opredeliti kdo in na 
kakšen način bodo določena območja kjer se lahko izvajajo posamezne aktivnosti. V 9. 
členu predloga zakona je potrebno definirati pojem "stavbne dediščine" in preveriti 
potrebnost izgradnje povezovalnih poti. Zaradi preglednosti predloga zakona bi veljalo 
določbo 10. in 11. člena preurediti. K 13. členu Zakonodajno - pravna služba meni, da 
bi ga bilo potrebno ponovno proučiti. K 14., 15., in 16. členu bi bilo potrebno preveriti 
in jasno umestiti načrt upravljanja, kot podlage za urejanje prostora in rabo naravnih 
dobrin in v povezavi s tem upoštevati določbe predpisov, ki urejajo izdelavo prostorskih 
aktov in določbe predpisov, ki urejajo spodbujanje regionalnega razvoja, kar se nanaša 
tudi na ugotovitev k 18. členu. K 21. členu se pripomba nanaša na oddajo naravne 
vrednote v uporabo, kar zakon o ohranjanju narave ne pozna. Vsebino 23. člena 
predloga zakona bi bilo potrebno preoblikovati in jasneje opredeliti postopek priprave 
ter določiti akt za sprejem načrta upravljanja. K poglavju VIII. Kazenske določbe meni, 
da kazenske določbe, niso potrebne, saj kazenske sankcije vsebuje že ZON, na 
podlagi katerega je predlagani zakon kot akt o zavarovanju pripravljen. V povezavi s to 
ugotovitvijo je tudi ugotovitev k 28. členu, ravno tako pa je tudi potrebno upoštevati 
določbe zakona o prekrških. 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je v skladu s 126. in 131. členom poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije opravil razpravo in glasovanje o 
posameznih členih predloga zakona in o vloženih amandmajih. Pri tem je 
sprejel tudi svoje amandmaje. 

Amandmaje je vložila Vlada Republike Slovenije k 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
14., 16., 18., 19., 20., 21,27., 28., 32., 33. čenu ter amandma za priloge 1, 2 in 3. 

Amandmaje je vložila tudi Poslanska skupina LDS, poslanska skupina SLS, 
poslanska skupina DeSUS in poslanska skupina ZLSD za novi 1. a člen, k 2., 4., 12., 
13., 15., 17., 18., 21., 23., 24., 26., 31., za novi 32. a člen, k 33. in 34. členu, za novi 
34.a., 34.b. in 34. c člen in k 37. členu ter amandmaje na amandmje Vlade Republike 
Slovenije k 5., 7., 8., 20., 27., 28. in 32. členu. 

V razpravi k posameznim členom predloga zakona je bilo izpostavljeno predvsem 
vprašanje postopka sprejemanja predloga zakona kot akta o ustanovitvi narodnega 
parka po določbah zakona o ohranjanju narave in v zvezi s tem priprava gradiv, ki so 
jih predlagatelji zakona uporabljali tekom javnih razprav. Povdarjeno je bilo, da je 
edini relevantni dokument, ki je v postopku obravnave predlog zakona o Triglavskem 
narodnem parku, ki so ga predlagatelji zakona vložili v postopek sprejemanja dne 
2.6. 2003. Vsa ostala gradiva, ki so jih pripravljaji predlagatelji zakona pa 
predstavljajo le delovne pripomočke. 

Predstavniki Vlade Republike Slovenije so povdarili, da so pri pripravi vloženih 
amandmajev vlade in poslanskih skupin k predlogu zakona sodelovali s predlagatelji 
zakona,'predlagani amandmaji pa upoštevajo tudi pripombe iz javnih predstavitev in 
pripombe, ki jih je posredovala zainteresirana javnost. 

Posebej je bila razprava na seji odbora usmerjena k opredelitvam robnega območja 
parka in varstvenim režimom, ki v tem območju veljajo ter k osrednjemu območju in 
znotraj njega opredeljenih podobmočijh v katerih so opredeljeni režimi varstva, ki 
dopuščajo posamezne posege v prostor oziroma izvajanje posameznih dejavnosti. 
Pri tem so predstavniki nevladnih organizacij bili mnenja, da opredelitev podobmočij 
ni potrebna saj evropski standardi na področju varstva narave dovoljujejo tudi izjeme 
od strogih režimov varovanja. Razprava glede vloženih amandmajev k 10. in 34. b 
členu, ki urejata vprašanje lova divjadi v osrednjem območju narodnega parka je bila 
dokaj polemična s tem, da je prevladalo mnenje da je v nadaljnjem postopku 
obravnave predloga zakona potrebno te določbe doreči. Enaka ugotovitev je veljala 
glede vloženih amandmajev k 8., 9. in 12. členu, ki sicer urejajo prepovedi znotraj 
posameznih območij narodnega parka vendar pa opredeljujejo tudi izjeme, ki so se v 
razpravi deloma pokazale kot sporne. 

Glede določb VIII. poglavja - kazenske določbe so člani odbora menili, da jih je 
potrebno ponovno proučiti in po potrebi specificirati ter v nadaljnjem postopku 
ponovno vgraditi v predlog zakona. 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel amandmaje: 
- Vlade Republike Slovenije k 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 18., 19., 
20., 27., 28., 32., k prilogam 1, 2 in 3. 
- Poslanske skupine LDS, poslanske skupine SLS, poslanske skupine DeSUS in 
poslanske skupine ZLSD k 2., 4., 12., 13., 15., 17., 18., 24., 26., 31., za novi 32. a , 
34. a, in 34.b člen, ravno tako pa tudi amandmaje na amandmaje vlade k 5. in 
7.členu. 

Odbor za infrastrukturo in okolje ni sprejel amandmaje: 
- Poslanske skupine LDS, poslanske skupine SLS, poslanske skupine DeSUS in 
poslanske skupine ZLSD za novi 1.a člen, k 37. členu ter amandma na amandma 
vlade k 20. , 27., 28., 32., členu, 

S sprejemom amandmajev odbora so postali brezpredmetni amandmaji: 
- Vlade Republike Slovenije k 21., 33., 

- Poslanske skupine LDS, poslanske skupine SLS, poslanske skupine DeSUS in 
poslanske skupine ZLSD: amandma na amandma vlade k 8., k 21., 23., 33., 
34.členu in za novi 34. c člen. 

Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 2. členu 
1. 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 2. členu 
Besedi "oz. meje" se nadomestita z besedo "narodnega", za besedo "upravljavca" se 
doda besedo "narodnega". 

Obrazložitev: 
Amandma opredeli bolj natančno, da gre za narodni park. 

2. 
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo 
kot nevtralni za ženski in moški spol.". 

Obrazložitev: 
Amandma povzema amandma za novi 1.a člen poslanskih skupin in ga bolj smiselno 
umešča v besedilo 2. člena. 
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K 3. členu 
Amandma na amandma vlade k 3. členu 
V drugem odstavku amandmaja se za besedami "biotske raznovrstnosti" doda besedilo 
"in kulturne dediščine", ter na koncu stavka pred piko doda besedilo "m kulturne 
dediščine". 

Obrazložitev: 
Amandma določa, da se razen območij biotske raznovrstnosti varujejo tudi območja in 
objekti kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju narodnega parka v skladu s 
predpisi s področja kulturne dediščine. 

K 4. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 4. členu 
V prvem odstavku amandmaja se besedi "Na delu" nadomestita z besedami "Na 
posameznih delih". 

Obrazložitev: 
Amandma bolj natančno opredeli, da se podobmočja opredelijo le na posameznih delih 
osrednjega območja. 

K 5. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 5. členu 
V amandmaju poslanskih skupin na amandma vlade k 5. členu se črta prvi odstavek, ki 
se nanaša na naslov 5. člena. 

Obrazložitev: 
Amandma vlade spreminja naslov 5. člena, ki podrobneje določa območja znotraj 
narodnega parka, zato se zdi bolj smiselno podpreti besedilo amandmaja vlade, ki se 
nanaša na naslov 5. člena. 

K 7. členu 
Amandma na amandma vlade k 7. členu 
V drugem odstavku spremenjenega besedila 7. člena se za besedama "izvirnik pri" 
doda besedilo "Državnem zboru Republike Slovenije,". 

Obrazložitev: 
Prikazi meja narodnega parka na topografski karti in digitalnem načrtu so sestavni del 
tega zakona, zato morajo biti shranjeni tudi v Državnem zboru Republike Slovenije. 

K 8. členu 
1. 
Amandma na amandma vlade k 8. členu 
V prvem odstavku spremenjenega besedila 8. člena se na koncu besedila 11. točke 
doda besedilo ", razen tabel za označevanje turističnih in planinskih poti ter poti, 
ki jih označuje upravljavec parka". 

6. december2003 91 poročevalec, št. 105 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

V prvem odstavku se v 14. točki za besedo "razen" doda besedilo "dozidave ali 
nadzidave obstoječih objektov, če to zahtevajo predpisi za opravljanje gostinske 
dejavnosti ter". 

Za 19. točko se doda nova točka, ki se glasi: 
"19. a graditi nova smučišča in širiti obstoječa, razen na Voglu in v poselitvenih 
območjih, kjer je dovoljeno graditi nova smučišča, s površino do največ 10ha, 
pod pogoji, določenimi v načrtu upravljanja narodnega parka;" 

Obrazložitev: 
Amandma smiselno povzema amandma poslanskih skupin s tem, da besedilo 
amandmaja le nekoliko nomotehnično bolje uredi. 

Amandma na amandma vlade k 8. členu 
V prvem odstavku spremenjenega besedila 8. člena se v 12. točki besede "in v te 
namene" nadomesti z besedami "ali v počitniške namene". 

V drugem odstavku se pred besedami "in v sodelovanju" dodajo besede "narodnega 
parka (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja)". 

Obrazložitev: 
Amandma le bolj podrobno opredeli prepovedi, ki se nanašajo na gradnjo počitniških 
hiš in počitniških stanovanj, ravno tako pa tudi bolj natančno opredeli, da se načrt 
upravljanja porečja pripravi na podlagi načrta upravljanja narodnega parka. 

K 9. členu 
Amandma na amandma vlade k 9. členu 
V prvem odstavku spremenjenega besedila 9. člena se v 1. točki v drugi alinei črta 
beseda "in" in doda vejica ter v istem odstavku v 3. točki v prvi alinei črta beseda "in" in 
doda vejica. 

Obrazložitev: 
Amandma odpravlja nejasnost, ali morata biti izpolnjena oba pogoja. 

K 12. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 12. členu 
Napovedni stavek amandmaja se spremeni tako, da se glasi: "Besedilo 12. člena se 
spremeni tako, da se glasi:". 

Napovedni stavek prvega odstavka spremenjenega besedila 12. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
"(1) Ne glede na prepovedi iz 8., 9. in 10. člena tega zakona je v podobmočjih tipa 
A iz priloge 3 tega zakona dovoljeno:". 
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Napovedni stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Ne glede na prepovedi iz 8., 9. in 10. člena tega zakona je v podobmočju tipa 
B iz priloge 3 tega zakona dovoljeno:". 

V prvi alinei tretjega odstavka se beseda "izjeme" nadomesti z besedo "dejavnosti". 

V drugi alinei tretjega odstavka se za besedama " s katerimi" doda beseda "je", 
beseda "upravlja" pa se nadomesti z besedami "upravljanje določeno kot". 

V zadnji alinei tretjega odstavka se črta besedilo "kot so Kresna noč in podobno". 

Obrazložitev: 
Amandma na amandma poslanskih skupin je potreben zaradi podrobnejše opredelitve 
podobmočij iz priloge k temu predlogu zakona in napačnega sklicevanja na člene tega 
predloga zakona. 
Ravno tako amandma bolj jasno opredeli besedilo posameznih alinej tretjega odstavka 
in črta obremenitev besedila v zadnji alinei 3. odstavka. 

K 13. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 13. členu 
Napovedni stavek amandmaja se spremeni tako, da se glasi:"Besedilo 13. člena se 
spremeni tako, da se glasi:" 

V spremenjenem besedilu 13. člena se črta besedilo "Da bi narodni park obvarovali 
pred prekomernim prometom, lahko", pred besedami "po pridobljenem mnenju" pa se 
doda beseda "lahko". 

V zadnji alinei se črta besede "oz. se uporabljajo". 

Obrazložitev: 
Amandma nomotehnično bolje uredi besedilo amandmaja poslanskih skupin. 

K 17. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 17. členu 

V drugem odstavku amandmaja poslanskih skupin se v predlagani novi alinei v 1. točki 
črta besede »in žičniških naprav« ter za to alineo doda nova alinea, ki se glasi: 
»- preprečitev erozije in ozelenjevanje degradiranih površin smučišč;«. 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se usklajuje besedilo z določbami varstvenega režima v 
narodnem parku, opredeljenim v 8. členu tega zakona ter med razvojne ukrepe dodaja 
tudi sanacijo smučišč. 
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K 19. členu 
Amandma na amandma vlade k 19. členu 
V drugem odstavku amandmaja vlade se v novem četrtem odstavku 19. člena na koncu 
besedila doda besedilo: ",ter en predstavnik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, en predstavnik Kmetijskogozdarske zbornice Slovenije in en 
predstavnik nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva narave." , 

besedi "oziroma" pa se nadomestita z besedama "ali". 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva predlog za oblikovanje amandmaja Komisije Državnega sveta za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

K 20. členu 
Amandma na amandma vlade k 20. členu 
V drugem odstavku spremenjenega besedila 20. člena se v 9. alinei za besedo "iz" 
doda besedilo "drugega in petega odstavka", 
v 10. alinei pa se za besedo "iz" doda besedi "četrtega odstavka". 

Obrazložitev: 
Amandma bolj natančno opredeli, na katere določbe 10. in 12. člena zakona se nanaša 
določba tega člena. 

K 21. členu 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Naravno vrednoto v narodnem parku ali del narodnega parka (v nadaljnjem 
besedilu: del narodnega parka) se lahko ob izpolnjevanju določb tega zakona 
posebej uredi za ogledovanje ali obiskovanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave. 

(2) Dele narodnega parka iz prejšnjega odstavka določi na podlagi strokovnega 
mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, Vlada Republike Slovenije s 
sklepom. 

(3) Prednost pri izvajanju rabe dela narodnega parka, ki obsega organiziranje 
ogledovanja ali obiskovanja ter izvajanje spremljajočih dejavnosti ima 
upravljavec. Če upravljavec v treh mesecih po izdaji sklepa iz prejšnjega 
odstavka ne poda izjave o zainteresiranosti za izvajanje rabe dela narodnega 
parka in v primeru iz 22. člena tega zakona, lahko Vlada Republike Slovenije 
podeli koncesijo za rabo dela narodnega parka. 

(4) Koncesija se podeli proti plačilu usposobljeni pravni ali fizični osebi, ki 
izpolnjuje v aktu o podelitvi koncesije predpisane pogoje. V kolikor je za izvajanje 
rabe dela narodnega parka potreben kakršen koli poseg v prostor, mora kandidat 
za pridobitev koncesije izkazati pravni naslov, ki takšen poseg omogoča. 
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(5) O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije. Pri izbiri ima 
prednost kandidat, ki je ob izpolnjevanju razpisnih pogojev za podelitev 
koncesije predložil naravovarstveno sprejemljivejši predlog programa rabe dela 
narodnega parka. 

(6) Če so zemljišča potrebna za izvajanje rabe dela narodnega parka v lasti 
države, se šteje, da je z odločbo o podelitvi koncesije dan koncesionarju tudi 
ustrezen pravni naslov za potrebne posege v prostor, ki bodo omogočili izvajanje 
rabe dela narodnega parka, ki je predmet koncesije." 

Obrazložitev: 
Amandma bolj jasno opredeli, kdaj se del narodnega parka lahko opredeli za 
ogledovanje in obiskovanje in za to podeli koncesijo. 

K 22. členu 
22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"22. člen 
(naravne vrednote in nepremičnine v državni lasti) 

Vlada Republike Slovenije s sklepom določi tiste naravne vrednote, 
nepremičnine in stvari, ki jim služijo oziroma, ki služijo varstvu in upravljanju 
narodnega parka, in so v lasti države na območju narodnega parka, s katerimi 
upravlja upravljavec." 

Obrazložitev: 
Amandma je nomotehnične narave in bolj jasno opredeli, da lahko upravljavec upravlja 
le s tistimi naravnimi vrednotami in nepremičninami v lasti države, ki jih s sklepom 
določi Vlada. 

K 23. členu 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Z narodnim parkom upravlja upravljavec na podlagi načrta upravljanja. Načrt 
upravljanja se sprejme v skladu z določbami tega zakona in s predpisi o 
ohranjanju narave za obdobje šestih let.". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Načrt upravljanja poleg vsebin, določenih s predpisi o ohranjanju narave, 
vsebin, določenih s tem zakonom zlasti v 8., 9., 10. in 12. členu tega zakona, 
vsebuje tudi program odkupa, zakupa, najema ali zamenjave zemljišč, ki so na 
območju narodnega parka v zasebni lasti.". 

V dosedanjem drugem, ki postane tretji odstavek, se beseda "možnosti" nadomesti z 
besedo "način". 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besede "okolje in 
prostor" nadomesti z besedama "ohranjanje narave", za besedo "potrdi" pa doda 
besedi "ali zavrne". 
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Obrazložitev: 
Amandma povzema amandma poslanskih skupin, s tem da jasneje razmeji naloge, ki jih 
ima upravljavec na podlagi načrta upravljanja, in druge naloge, ki jih upravljavcu nalaga 
ta zakon. 

K 24. členu 
1. 
Četrti odstavek 24. člena se črta. 

Sedanji peti odstavek postane četri odstavek. 

Obrazložitev: 
Načrt upravljanja je podzakonski akt vlade, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listi 
Republike Slovenije. 

2. 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 24. členu 
Črta se tretji odstavek amandmaja. 

Obrazložitev: 
Načrt upravljanja je podzakonski akt vlade, ki ga je potrebno objaviti v Uradnem listi 
Republike Slovenije. 

K 26. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 26. členu 
V prvem odstavku amandmaja se v prvi alinei besede "trženja uporabe" nadomesti z 
besedama "s trženjem". 

V tretjem odstavku amandmaja se številka "15" nadomesti s številko "17". 

Obrazložitev: 
Amandma poslanskih skupin navaja napačno sklicevanje. 

K 27. členu 
Amandma na amandma vlade k 27. členu 
V novem drugem odstavku se za besedama "iz drugega " črta beseda "in" in nadomesti 
z vejico ter za besedo "tretjega" doda besedi "in četrtega". 

Obrazložitev: 
Amandma predstavlja dopolnitev upoštevanja tudi vsebin iz četrtega odstavka 20. člena 
tega zakona. 
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K 28. členu 
Amandma na amandma vlade k 28. členu 
Črta se drugi odstavek amandmaja. 

Obrazložitev: 
Črta se drugi odstavek amandmaja vlade zaradi črtanja poglavja VIII. Kazenske 
določbe, ki opredeljuje denarne kazni. 

K VIII. poglavju 
Črta se poglavje VIII. Kazenske določbe. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva pripombo Zakonodajno-pravne službe DZ. 

K 31. členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin k 31. členu 
V besedilu amandmaja se beseda "priloge" nadomesti z besedilom "prilog 1 do 3", v 
besedilu "oziroma izvede parcelacije in za upravljavca narodnega parka pripravi 
seznam zemljiških parcel v posameznih območjih in podobmočji narodnega parka" črta 
besedilo "za upravljavca narodnega parka". 

Obrazložitev: 
Amandma podrobneje določi priloge k temu zakonu, parcelacija in priprava seznama 
zemljiških parcel v posameznih območjih in podobmočjih narodnega parka pa je na 
razpolago vsem uporabnikom, ki jo potrebujejo in ne le upravljavcu narodnega parka. 

K 32. členu 
Amandma na amandma vlade k 32. členu 
Črta se prvi odstavek amandmaja. 

Obrazložitev: 
Prvi odstavek amandmaja vlade navaja nepravilne sklice na posamezne člene tega 
predloga zakona. 

K novemu 32. a členu 
Amandma na amandma poslanskih skupin za novi 32. a člen 
V prvem odstavku novega 32. a člena se besedilo "prvega odstavka 19. člena" 
nadomesti z besedilom "tretjega odstavka 21. člena". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in uporabi pravilno sklicevanje. 
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K 33. členu 
V 33. členu se v prvem odstavku število "20" nadomesti s številkama "19. in 20." 

Obrazložitev: 
Amandma vlade navaja nepravilne sklice na posamezne člene tega zakona. Amandma 
vlade s sprejemom tega amandmaja postane brezpredmeten. 

K 34. členu 
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Načrt upravljanja iz 23. člena tega zakona se sprejme najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona.". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben, saj se z besedilom prvega, drugega in četrtega odstavka tega 
člena neutemeljeno posega v pristojnosti lokalnih skupnosti. Sprejem regionalne 
zasnove prostorskega razvoja in skupni razvojni program območja so v skladu z 
zakonom o urejanju prostora in zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega ra 
zvoja v pristojnosti lokalnih skupnosti, v kolikor se tako odločijo. Amandma povzema 
tudi tretji odstavek poslanskih skupin, zato je ta amandma brezpredmeten. 

Za novi 34.c člen 
Za 34. členom se doda novi 34. c člen, ki se glasi: 

»34. c člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Ur. I. 
RS št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni.« 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k VIII. poglavju Kazenske določbe, ki ga je odbor 
črtal in s tem sledil mnenju Zakonodajno-pravne službe DZ s tem, da se bo v 
nadaljnjem postopku obravnave predloga zakona te določbe še dodatno proučilo. 

K 37. členu: 
V besedilu 37. člena se za besedo "Slovenije" postavi pika, ostalo besedilo pa se črta. 

Obrazložitev: 
Določbe od 15. do 18. člena tega zakona so take narave, da odlog njihove uporabe ni 
utemeljen, uporaba določbe 15. člena tega zakona pa je za pripravo načrta upravljanja 
celo nujna. 
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K prilogi 1: 
Amandma na amandma vlade k prilogi 1. 
V amandmaju vlade se v prilogi 1 za besedilom »greben pod Črno prstjo« besedilo » po 
robu pašnikov na Štukah na stezo Babji zob, Steza pod Babjim zobom, po stezi pod 
pobočjem na Štukah, nad gozdom na stezo pod Vrati, po pobočni stezi nad Dolgimi 
rovti na Bizle (1396 m), po pobočju nad Rutarskim gozdom na stezo pod Rodico na 
koto 1329 m, po stezi na greben Ploča (1270 m) in nad Knežo na greben Konjsko brdo 
(1335 m), po stezi na koto 1050 m pod lovsko kočo na Planini v Prodih, dalje po stezi 
čez koto 1121 m pod grebenom Gabrovec na grebensko pot na Močila," nadomesti z 
besedilom "na Kontni vrh (1646), po grebenu na Koblo (1498), v ravni črti do Bače 
(1273), mimo Lovske koče do gozdne ceste, po gozdni cesti do Mečnika, nad 
Mečnikom v ravni črti do Kalarskega brda (1120), čez Stonbont (882), Krn (868) in 
do Durnika (853), nad naseljem Kuk do regionalne ceste 314, po regionalni cesti 
314 do Ježarja, nad Ježarjem v ravni črti Na vrhu (1037), do stičišča potoka 
Gorski graben s cesto za naselje Rut, potem na Mlečni rob (1093), proti Liscu 
(1046), na Gradnik (1112) in potem na Ploho (1270), nad Knežo na greben Konjsko 
brdo (1335), s Konjskega brda navzdol do gozdne ceste za Gozdno kočo, po cesti 
navzdol do Trnovske koče proti Kogoju, od Kogoja na Masovnik (1206)". 

Za besedilom » na planino Pretovč" se besedilo ", čez Čelo na planino Sleme (1408 
m), po zahodnem pobočju po stezi na koto 955 m na grapi, še naprej po poti čez potok 
Podlaz in" nadomesti z besedilom "od planine Petrovč, po Mrzlem potoku, pod vas 
Krn, po občinski meji pod Hum, po potoku Mlaka in". 

Za besedilom "pod planino Zapleč" se besedilo "mimo planine Zapleč po poti do lovske 
koče, pod Krasom za pašniki planine Zakraj na poti čez Homec in dalje po robu 
pašnikov planine Predolina" nadomesti z besedilom "s planine Zapleč prečno na 
naselje Gozd, pred naseljem Gozd po stezi do planine Na lažnih, prečno proti 
Polovniku (1471), do vznožja Gomile, po koritu potoka Slatnica do planine 
Predolina". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se na podlagi pobude Krajevne skupnosti Vrsno-Krn predlaga 
širitev zunanjih meja parka na območju občine Kobarid in sicer naj bi se park razširil 
na območje znotraj meja od planine Petrovč, po Mrzlem potoku, pod vas Krn, po 
občinski meji pod Hum, po potoku Mlaka do planine Kuhinja. Na pobudo agrarne 
skupnosti Krasji vrh se območje narodnega parka širi tudi na Morizno, površine k.o. 
Drežnica in območje Krasnega vrha. 
Ravno tako se z amandmajem na podlagi pobude naselij Kneške Ravne, Bača pri 
Podbrdu, Rut, Grant, Stržišče in Znojile z območja občine Tolmin meje parka širijo 
na območje znotraj meja Kontni vrh (1646), po grebenu na Koblo (1498), v ravni črti 
do Bače (1273), mimo Lovske koče do gozdne ceste, po gozdni cesti do Mečnika, 
nad Mečnikom v ravni črti do Kalarskega brda (1120), čez Stonbont (882), Krn (868) 
in do Durnika (853), nad naseljem Kuk do regionalne ceste 314, po regionalni cesti 
314 do Ježarja, nad Ježarjem v ravni črti Na vrhu (1037), do stičišča potoka Gorski 
graben s cesto za naselje Rut, potem na Mlečni rob (1093), proti Liscu (1046), na 
Gradnik (1112) in potem na Ploho (1270), nad Knežo na greben Konjsko brdo 
(1335), s Konjskega brda navzdol do gozdne ceste za Gozdno kočo, po cesti 
navzdol do Trnovske koče proti Kogoju, od Kogoja na Masovnik (1206). 
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Gre namreč za ohranitvena območja, ki bi morala biti zaradi naravovarstvenega 
pomena vključena v območje parka. Gre za krajinsko značilne zatrepe alpskih dolin 
in zgornje odseke vodotokov, pa tudi za neposeljena območja. Ta območja bi morali 
nameniti varstvu ekositemov, habitatov, ohranjanju biodiverzitete, naravi prijaznemu 
turizmu in rekreaciji ter zgolj opravljanju tradicionalnih dejavnosti kmetijstva, 
gozdarstva in paše. 

* * * 

Odbor za infrastrukturo in okolje je po končani razpravi o členih predloga zakona ter 
razpravi in glasovanju o amandmajih in 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 Triglavskem 
narodnem parku sestavni del poročila. 

Odbor za infrastrukturo in okolje po končani obravnavi predloga zakona sprejel še 
naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje predlaga predlagateljem 
zakona, da v skladu s pobudo krajevne skupnosti Vrsno - Krn do obravnave 
predloga zakona o Triglavskem narodnem parku na seji državnega zbora, 
pripravijo predlog za širitev zunanjih meja parka na območju občine Kobarid in 
sicer tako, da se meja parka razširi na območje znotraj meja območja k.o. 
Vrsno, do Bogatinskega sedla, po mejah k.o. Kamno in k.o. Smast. 

Glede na določbe zakona o ohranjanju narave in glede na sprejete amandmaje, s 
katerimi se bistveno spreminjajo meje območij Triglavskega narodnega parka in 
varstveni režimi v parku, je Odbor za infrastrukturo in okolje sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje predlaga predlagateljem 
predloga zakona o Triglavskem narodnem parku, da v skladu s dopolnjenim 
predlogom zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je bil pripravljen na 49. seji 
odbora, dne 2.12.2003 pripravijo, ob upoštevanju 53. člena zakona o ohranjanju 
narave, ustrezno kartografsko dokumentacijo k dopolnjenemu predlogu zakona, 
ki bo sestavni del tega predloga zakona in bo tudi osnova za izvedbo javne 
predstavitve in javne obravnave v občinah na območju predvidenega narodnega 
parka. 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel sklep, da na podlagi 55... 57. in 58. člena 
zakona o ohranjanju narave predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem naslednje 

sklepe: 

1. 
Državni zbor Republike Slovenije daje v javno predstavitev dopolnjen predlog 
zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ga je pripravil Odbor Državnega 
zbora za infrastrukturo in okolje na 49. seji dne 2.12.2003. 

2. 
Javna predstavitev bo od 12.1. do 14.3.2004 v občinah Bohinj, Bled, Kranjska 
gora, Jesenice, Bovec, Kobarid in Tolmin. 

3. 
Predlagatelji zakona, poslanci Dušan Vučko, Ivan Božič, Valentin Pohorec in 
Janko Veber, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, 
Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in Triglavskim narodnim 
parkom izpeljejo javno predstavitev dopolnjenega zakona o Triglavskem 
narodnem parku in pripravijo predloge morebitnih dopolnitev ali sprememb 
zakonskega besedila na podlagi pripomb, danih na javni obravnavi in med 
javno predstavitvijo, ter strokovna stališča do teh pripomb. 

4. 
Dopolnjeni predlog zakona o Triglavskem narodnem parku in razpored javnih 
obravnav v lokalnih skupnostih bo objavljen v javnih glasilih naknadno. 

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

Pripravila: Branko Jane , l.r. 
Biljana Fon, univ.dipl.lng.arh., l.r. predsednik 
Podsekretarka 
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DOPONJEN PREDLOG ZAKONA O TRIGLAVSKEM 
NARODNEM PARKU (2TNP-1) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen) 

Z namenom, da se ohranijo in zavarujejo naravne vrednote in krajinske 
značilnosti , ohrani prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi 
procesi ter biotsko raznovrstnostjo in krajinsko pestrostjo in zagotovi z 
naravnimi vrednotami, kulturno dediščino in krajinskimi značilnostmi usklajen 
razvoj turizma, kmetijstva in gozdarstva v osrednjem delu Julijskih Alp, se s 
tem zakonom ustanovi narodni park z imenom "Triglavski narodni park" (v 
nadaljnjem besedilu: narodni park). 

2. člen 
(vsebina) 

(1)Ta zakon določa namen ustanovitve, območje narodnega parka, varstvene 
režime, razvojne usmeritve in način upravljanja, upravljavca narodnega parka 
in nadzor. 

(2)Varstveni režimi, določeni s tem zakonom se ne uporabljajo pri ukrepih za 
odvrnitev neposredne nevarnosti za zdravje ljudi ali premoženje in reševanje 
ljudi ter premoženja. Ta izključitev veljavnosti velja le za čas trajanja 
neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje. Izbere se 
tisti ukrep, ki ob doseganju enakih učinkov najmanj poškoduje značilnosti in 
vrednote, zaradi katerih je bil narodni park ustanovljen. 

(3) V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo 
kot neutralni za ženski in moški spol. 

3. člen 
(naravne vrednote in biotska raznovrstnost) 

(1) Naravne vrednote na območju narodnega parka so naravne vrednote 
državnega pomena. 

(2) Naravne vrednote se lahko zavarujejo s posebnim aktom o zavarovanju v 
skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

(3) Območja, ki so pomembna za ohranitev biotske raznovrstnosti in kulturne 
dediščine na območju narodnega parka, se varujejo v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave in kulturne dediščine. 
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II. OBMOČJE NARODNEGA PARKA 

4. člen 
(robno in osrednje območje) 

(1) Narodni park je razdeljen na dve varstveni območji: 
na robno in osrednje območje. 

(2) Robno območje je poleg ohranjanju narave, omejene poselitve oziroma 
ohranjanju nepozidane krajine in njene kulturne istovetnosti namenjeno 
tudi s krajinskimi značilnostmi usklajenemu razvoju dejavnosti prebivalstva 
v parku, zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva , domače in umetne obrti 
in turizma. 

(3) Osrednje območje je namenjeno uresničevanju naravovarstvenih ciljev, 
varstva in ohranjanja naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov 
brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov, ohranjanje 
prvobitnih naravnih območij, biotske raznovrstnosti, življenskih prostorov 
rastlin in živali ter za omogočanje obiskovanja in rekreacije ter kulturnih, 
vzgojnoizobraževalnih in znanstvenih dejavnosti v obsegu in na način, ki je 
za naravo čim manj moteč. 

(4) Na posameznih delih osrednjega območja se določijo podobmočja, ki se 
azvrščajo na dva tipa: 
- tip A, 
- tip B. 

(5) Podobmočja so območja, na katerih je zaradi varstva tradicionalnih oblik 
rabe prostora v skladu z določbami tega zakona vzpostavljen poseben 
varstveni režim, na podlagi katerega se dopušča večji vpliv človeka na naravo 
zaradi izvajanja dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova ter 
rekreacije, ki ni v nasprotju z nameni osrednjega območja narodnega parka. 

5. člen 
(območje narodnega parka) 

(1) Narodni park obsega območje znotraj meja, ki so določene v prilogi 1 , ki je 
sestavni del tega zakona. 

(2) Osrednje območje narodnega parka obsega območje znotraj meja, ki so 
določene v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona. 

(3) Na posameznih delih osrednjega območja narodnega parka se določijo 
podobmočja A1 do A10 in podobmočje B1, ki obsegajo območja znotraj meja, 
ki so določene v prilogi 3, ki je sestavni del tega zakona. 
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6. člen 
(člen je črtan) 

7. člen 
(prikaz meja) 

(1) Meje narodnega parka, osrednjega območja in podobmočij iz prilog 1, 2 in 3 
tega zakona so prikazane na državni topografski karti v merilu 1:25 000, ki je 
sestavni del tega zakona. Meje območij iz prejšnjega stavka se na parcelo 
natančno prikažejo tudi na digitalnem katastrskem načrtu. 

(2) Državna topografska karta in digitalni katastrski načrt iz prejšnjega 
odstavka se v izvirniku hranita pri Državnem zboru Republike Slovenije, 
ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), dvojniki pa pri lokalnih skupnostih na območju narodnega parka 
in pri upravljavcu parka. 

(3) Meje iz prvega odstavka tega člena se za namene objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije prikažejo na publikacijski karti v merilu 1: 150 000. 

III. VARSTVO IN RAZVOJ 

1. Varstveni režimi 

8. člen 
(varstveni režim v narodnem parku) 

(1) Na območju narodnega parka se ne smejo izvajati posegi, opravljati 
dejavnosti ali ravnati v obsegu in na način, ki bi lahko ogrozil namen 
ustanovitve narodnega parka oziroma škodljivo vplival na naravne vrednote v 
taki meri, da bi se bistveno spremenile tiste lastnosti, ki so pomembne za 
njihovo ohranitev, biotsko raznovrstnost in krajinsko krajinsko vrednost, in 
sicer je prepovedano: 

1. v naravo vnašati ali gojiti rastline ali živali tujerodnih prosto živečih 
vrst; 

2. poškodovati ali odvzemati iz narave rastline ogroženih prosto živečih 
vrst, razen za namene raziskovalne dejavnosti; 

3. odvzemati iz narave živali, ki niso opredeljene kot divjad ali ribe, razen 
za namene raziskovalne dejavnosti in izvajanja ukrepov varstva živali 
prosto živečih vrst v skladu s predpisi, s področja ohranjanja narave; 

4. vznemirjati, zastrupljati, prenašati in zadrževati v ujetništvu živali 
prosto živečih vrst ter uničevati ali poškodovati njihova bivališča ali 
gnezdišča; 

5. loviti divjad s pogonom in s pastmi ter s strupi; 
6. posegati v življenjske prostore ogroženih in mednarodno varovanih 

rastlinskih in živalskih vrst na način, ki bi poslabšal njihovo stanje; 
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7. posegati v habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju 
tako, da bi se krnila njihova ekosistemska vrednost in funkcija ali 
povzročila fragmentacija sklenjenih površin; 

8. ne glede na določbe predpisov, ki urejajo ravnanje z gensko 
spremenjenimi organizmi, namerno sproščati gensko spremenjene 
organizme v okolje; 

9. ograjevati zemljišča, razen za potrebe v kmetijstvu, gozdarstvu, pri 
upravljanju z vodami, izvajanju raziskovalnih dejavnosti, varstvu 
naravnih vrednot ter objektov kulturne dediščine ali kulturnih 
spomenikov in v poselitvenih območjih; 

10. uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih zemljišč; 
11. izven poselitvenih območij postavljati table, napise in druge objekte 

ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje, katerih 
postavljanje ne urejajo predpisi o javnih in gozdnih cestah, razen 
tabel za označevanje turističnih in planinskih poti ter poti, ki jih 
označuje upravljavec parka; 

12.graditi nove individualne počitniške hiše ali počitniška stanovanja, 
dozidati ali nadzidati obstoječe ali v počitniške namene spreminjati 
namembnost obstoječih objektov; 

13. spreminjati namembnost obstoječih počitniških hiš; 
14.graditi nove in dozidati ali nadzidati obstoječe planinske domove, 

bivake, zavetišča in lovske koče, razen dozidave ali nadzidave 
obstoječih objektov, če to zahtevajo predpisi za opravljanje gostinske 
dejavnosti ter gradnje objektov za njihovo okoljsko sanacijo kot so 
greznice in podobno; 

15. graditi nove hotele, motele, hotelska in apartmajska naselja, razen 
graditi nove hotele v poselitvenih območjih; 

16. graditi nove vojaške objekte izven obstoječih vojaških kompleksov; 
17. graditi odlagališča odpadkov; 
18. odlagati ali odmetavati odpadke izven za to določenih mest; 
19.graditi površinske vodne zbiralnike s prostornino nad 5.000 m/3 vode, 

razen za potrebe smučišča na Voglu, pod pogojem, da skupna 
prostornina zbiralnikov ne presega prostornine nad 25.000 m/3 vode; 

19.a graditi nova smučišča in širiti obstoječa, razen na Voglu in v 
poselitvenih območjih, kjer je dovoljeno graditi nova smučišča, s 
površino do največ 10ha, pod pogoji, določenimi v načrtu upravljanja 
narodnega parka; 

20. graditi nove objekte in naprave za oskrbo z energijo, razen za oskrbo z 
energijo iz obnovljivih virov energije za potrebe prebivalcev in 
dejavnosti na območju parka in sicer sončne energije, biomase, 
geotermalne, hidrotermalne in energije vodotokov in sicer 
hidroelektrarn do vključno 36 kW nazivne instalirane električne moči; 

21. graditi nove vzletno-pristajalne steze za letala; 
22. graditi objekte za hranjenje nevarnih snovi; 
23. graditi proizvodne objekte z vplivi na okolje, za katere je s predpisi o 

varstvu okolja določeno, da je zanje treba izvesti presojo vplivov na 
okolje; 

24. izvajati ukrepe, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali kakorkoli 
vplivati na naravne razmere vodnih in priobalnih zemljišč, razen, če to 
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zahtevajo potrebe oskrbe s pitno vodo ali ukrepi za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda; 

25.odvzemati mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih in 
priobalnih zemljišč, razen v obsegu in količini določenimi v načrtu 
upravljanja porečja ali njegovih delov, ali če take posege narekuje 
urejanje vodnega režima; 

26. izkoriščati mineralne surovine, razen naravnega kamna, proda, peska, 
mivke, ilovice, fliša, laporja, vseh vrst gline in geotermičnega 
energetskega vira na za to določenih območjih, skladno s predpisi o 
rudarstvu, in zgolj za potrebe prebivalcev in dejavnosti v narodnem 
parku; 

27. odpirati nove peskokope in kamnolome; 
28. izravnavati grbinaste travnike; 
29.osuševati ali zasipavati mokrišča; 
30. odvzemati grušč z melišč; 
31. usmerjeno osvetljevati naravne vrednote in krajino, uporabljati 

osvetljene reklamne panoje, svetlobne panoje, svetlobne snope 
kakršnekoli vrste ali oblike, mirujoče ali vrteče, usmerjene proti nebu 
ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu, razen uporabe 
svetlobnih panojev v poselitvenih območjih; 

32. uporabljati čolne z motorji z notranjim izgorevanjem, razen za 
reševanje; 

33. uporabljati motorne sani, razen na smučiščih in za reševanje, oskrbo 
planinskih postojank in za urejanje smučarskih tekaških prog; 

34. umetno zasneževati smučišča, utrjevati smučarske proge na smučiščih 
ali smučarske proge za tek na smučeh izven smučišč z dodajanjem 
kemikalij za utrjevanje snega; 

35.vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni izven za to 
določenih območij; 

36. kuriti ogenj zunaj za to določenih in urejenih mest, razen prebivalcem 
narodnega parka za namene kmetijske dejavnosti ali vzdrževalnih del 
in kurjenje za zagotavljanje varstva gozdov; 

37.šotoriti ali taboriti izven za to določenih mest; 
38. parkirati motorna vozila, počitniške prikolice ali motorna vozila, ki se 

uporabljajo za bivanje, izven za to določenih mest; 
39. puščanje psov s povodca izven poselitvenih območij, razen pri 

izvajanju lova in paše, naravovarstvenega nadzora in pri izvajanju 
nalog policije, vojske in gorske reševalne službe; 

40. rekreacijske dejavnosti na vodotokih, razen na za to določenih 
območjih in pod pogoji, določenimi v načrtu upravljanja. 

(2) Načrt upravljanja porečja ali njegovih delov iz 25. točke prejšnjega odstavka 
se pripravi na podlagi načrta upravljanja narodnega parka (v nadaljnjem 
besedilu: načrt upravljanja) in v sodelovanju z upravljavcem parka. 

(3) Na območju narodnega parka so prepovedani tudi posegi, ravnanja in 
dejavnosti, za katere se v postopku priprave prostorskih aktov, načrtov rabe 
naravnih dobrin ali izdaje konkretnih upravnih odločb ugotovi, da bi lahko 
ogrozili namen ustanovitve narodnega parka oziroma škodljivo vplivali na 
naravne vrednote v taki meri, da bi se bistveno spremenile tiste lastnosti, ki so 

i 
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pomembne za njihovo ohranitev, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost v 
narodnem parku ter bistveno ogrožali njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko 
vrednost. 

(4) Škodljivosti posegov, ravnanj in dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 
ugotovi v postopku celovite presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na 
okolje in drugih predpisanih postopkov, ki se izvedejo v skladu s predpisi o 
varstvu okolja in ohranjanju narave. 

t < 

9. člen 
(varstveni režimi v osrednjem območju narodnega parka 

- gradnja objektov) 

(1) V osrednjem območju narodnega parka je poleg prepovedi iz prejšnjega 
člena prepovedano tudi: 

1. graditi nove objekte, razen: 
- objektov gospodarske javne infrastrukture s področja komunalnega 
gospodarstva in upravljanja z vodami in področja energetike, razen 
hidroelektrarn, vendar samo, če se gradijo pod zemljo in pod pogoji, 
določenimi v načrtu upravljanja ; 
- mlekarn in hlevov, v skladu z značilnostmi stavbne dediščine, vendar 
samo na za to določenih območjih planin in če je njihova raba povezana 
s pašo; 
- objektov za okoljsko sanacijo obstoječih objektov; 
2. spreminjati namembnost obstoječih objektov; 
3. graditi nadomestne objekte, razen nadomestnih objektov: 
- gospodarske javne infrastrukture, vključno s kategoriziranimi ali 
nekategoriziranimi cestami; 

namenjenih samo opravljanju kmetijske dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo opravljanje kmetijske dejavnosti. ■ 

(2) V osrednjem območju narodnega parka se dovoli rekonstrukcija obstoječih 
objektov le v okviru obstoječih gabaritov in značilnosti stavbne dediščine. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so v osrednjem območju 
narodnega parka dopustne gradnje, rekonstrukcije in nadomestne gradnje 
objektov na poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih, ki so 
potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se 
preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice ter objektov za zaščito, 
reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. 

10. člen 
(varstveni režimi v osrednjem območju narodnega 

parka - ostali režimi) 

(1) V osrednjem območju narodnega parka je poleg prepovedi iz prejšnjih dveh 
členov prepovedano tudi: 
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1. izvajati melioracijska dela, razen poseka dreves in grmičevja za redno 
vzdrževanje in urejanje pašnikov in poti na za to določenih območjih 
planin za potrebe paše domačih živali ter za urejanje obstoječe mreže 
poti; 

2. spreminjati oblikovitost in sestavo površja, razen v primerih določenih 
s tem zakonom; 

3. odvzemati iz narave minerale aH fosile, razen za namene raziskovalne 
dejavnosti in izobraževalne ter razstavne namene; 

4. odvzemati iz narave rastline prosto živečih vrst, razen za namenq 
raziskovalne dejavnosti; 

5. pasti domače živali izven za to določenih območij planin in brez 
pašnih redov; 

6. prirejati javne shode in prireditve, razen prirejanja tradicionalnih javnih 
shodov in prireditev kot so komemoracije padlim v vojnah in podobno 
na za to določenih območjih; 

7. izvajati vojaške vaje, razen izvajanja vojaškega usposabljanja v 
alpinizmu na za to določenih mestih in pod pogoji določenimi v načrtu 
upravljanja; 

8. letenje z zrakoplovi na motorni pogon, razen letenja v mednarodnem 
zračnem prometu; 

9. loviti divjad, 
10. loviti ribe; 
11. kopanje, čolnarjenje in druge rekreacijske dejavnosti na jezerih in 

vodotokih; 
12. vožnja s kolesi izven za to določenih poti in kolesarskih stez; 
13. nadelava novih planinskih poti in 
14. gospodarjenje z gozdom. 

(2) Za odvzem mineralov ali fosilov iz narave na osrednjem območju narodnega 
parka je treba pridobiti soglasje upravljavca. 

(3) Za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in za druge upravljavske ukrepe 
uravnavanja staleža rastlinojedih živalskih vrst v osrednjem območju 
narodnega parka se med nelovnimi območji v osrednjem in lovišči v 
podobmočjih osrednjega območja določijo tamponska območja. Njihov obseg 
in upravljavski ukrepi se skladno z načrtom upravljanja določijo v letnih lovsko 
gojitvenih in lovsko gospodarskih načrtih gojitvenega Lovišča Triglav. 

(4) Ne glede na določbo 8. točke prvega odstavka tega člena je dovoljeno 
letenje z zrakoplovi na motorni pogon nad osrednjim območjem narodnega 
parka za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, 
potrebe vzdrževanja narodnega parka in infrastrukture v narodnem parku ter 
oskrbovanja objektov v visokogorju skladno z načrtom upravljanja, za potrebe 
meteorološke službe ter za potrebe geodetskega, filmskega in dokumentarnega 
snemanja; 

(5) Za letenje nad osrednjim območjem narodnega parka zaradi geodetskega, 
filmskega in dokumentarnega snemanja je treba pridobiti soglasje upravljavca. 
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11. člen 
(člen je črtan) 

12. člen 
(varstevni režimi v podobmočjih) 

(1) Ne glede na prepovedi iz 8., 9. in 10. člena tega zakona je v podobmočjih 
tipa A iz priloge 3 tega zakona dovoljeno: 

- odvzemati iz narave rastline prostoživečih vrst za opravljanje kmetijske 
dejavnosti; 
- pasti domače živali v skladu s pašnim redom; 
- urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov do teh zemljišč za opravljanje 
kmetijske dejavnosti ; 
- gospodarjenje z gozdom v skladu z ustreznim načrtom za gospodarjenje 
z gozdom; 
- loviti divjad skladno z lovskogospodarskimi načrti. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je v podobmočju A8 iz priloge 
tega zakona dovoljeno le gospodarjenje z gozdom v skladu z ustreznim 
načrtom za gospodarjenje z gozdom. 

(3) Ne glede na prepovedi iz 8., 9. in 10. člena tega zakona je v podobmočju tipa 
B iz priloge 3 tega zakona dovoljeno: 

- izvajati dejavnosti iz prvega odstavka tega člena; 
- gradnja pristanišča v zalivu Pod skalco in v začetku zaliva Ukane ter 
pomolov in čolnarn na delu obale od Vegla do začetka zaliva Ukane, s 
katerimi je v skladu s predpisi o zagotavljanju varne plovbe po celinskih 
vodah upravljanje določeno kot lokalna gospodarska javna služba; 
- gradnja kolesarskih poti in stez ter peš poti na za to določenih območjih; 
- rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih objektov za gojitev in 
vzrejo rib ter ribogojnih naprav; 
- gradnja objektov in postavitev opreme, ki je skladno s predpisi o varstvu 
pred utopitvami potrebna za obratovanje naravnega kopališča na Veglu in 
gradnja gostinskega obrata na Veglu; 
- loviti ribe, 
- kopanje, potapljanje, čolnarjenje in druge rekreacijske dejavnosti; 
- prirejati športne in tradicionalne prireditve na jezeru. 

(4) Za organizacijo prireditve iz prejšnjega odstavka, za katero je po predpisih o 
javnih zbiranjih potrebno pridobiti dovoljenje, mora upravni organ, pristojen za 
izdajo dovoljenja, pred izdajo dovoljenja pridobiti mnenje upravljavca. 

13. člen 
(omejevanje prometa) 

Državni organ ali lokalne skupnosti, ki skrbijo za varstvo državnih ali občinskih 
cest in prometa na njih, lahko po pridobljenem mnenju upravljavca parka 
določijo prometno ureditev in sicer državni organ za državne, lokalne 
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skupnosti pa za občinske ceste znotraj narodnega parka tako, da ne glede na 
predpise o javnih cestah in predpise o varnosti cestnega prometa, omejijo 
uporabo državnih ali občinskih cest za vsa vozila, razen za tiste, ki jih 
uporabljajo: 

- lastniki ali najemniki zemljišč v narodnem parku za dostop do svojih 
zemljišč, 
- prebivalci v narodnem parku, stalno in začasno prebivajoči, in njihovi 
gosti, za dostop do njihovih prebivališč, 
- tUristi, ki so nastanjeni v gostinskih obratih v narodnem parku, za dostop 
do gostinskih obratov, v katerih prebivajo oziroma so nastanjeni, 
- za izvajanje upravnih nalog, nalog upravljavca parka, policije, gasilcev, 
vojske, gorske reševalne službe, zdravstvene in veterinarske službe ter 
gospodarskih prevozov (prevoz potnikov v cestnem prometu, dostava 
blaga, opravljanje storitev in podobno). 

2. Urejanje prostora 

14. člen 
(urejanje prostora) 

(1) Za območje narodnega parka se lahko sprejme regionalna zasnova 
prostorskega razvoja. 

(2) Regionalna zasnova prostorskega razvoja se sprejme v skladu s predpisi o 
urejanju prostora ob upoštevanju načrta upravljanja, pri čemer v programskem 
svetu, ki koordinira pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja, 
sodelujejo tudi predstavniki upravljavca narodnega parka. 

(3) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se poleg vsebin, ki jih določajo 
predpisi o urejenju prostora, določijo tudi: 

usmeritve, izhodišča in pogoji, ki se nanašajo na varstvo 
stavbne dediščine, 

usmerjanje poselitve oziroma poselitvena območja - območja 
naselij in območja, predvidena za njihovo širitev; 

usmeritve, izhodišča in pogoji za urejanje prostora v skladu z 
določbami tega zakona v državnih lokacijskih načrtih in prostorskih 
aktih občin za območje narodnega parka. 

(4) Širitev območij naselij iz druge alinee prejšnjega odstavka je dopustna, če 
ne ogroža naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ali habitatnih tipov oziroma 
če omogoča ohranjanje takega stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ali ne krni ekosistemske vrednosti in 
funkcije habitatnih tipov. Na območju narodnega parka ni dopustno načrtovati 
novih poselitvenih območij, ki določajo nova območja strnjene pozidave 
oziroma nova naselja. 

(5) Z izdanimi upravnimi akti za gradnje objektov so upravni organi, pristojni 
za njihovo izdajo, dolžni seznaniti upravljavca parka. 
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3. Razvojne usmeritve 

15. člen 
(razvojne usmeritve) 

(1) Razvojne usmeritve v narodnem parku se nanašajo le na ukrepe v zvezi s 
projekti in investicijami v narodnem parku, ki niso v nasprotju z nameni parka 
in omogočajo razvojne možnosti prebivalstvu v narodnem parku, predvsem v 
turizmu in kmetijstvu ter gozdarstvu. 

(2) Z razvojnimi usmeritvami se spodbuja trajnostni razvoj prilagojen 
značilnostim in naravnim vrednotam narodnega parka, ki se uresničujejo zlasti: 

s spodbujanjem naravnim vrednotam in kulturni dediščini 
prijaznega turizma in rekreacije, 

s spodbujanjem razvoja podeželja, izboljšanjem kmetijske 
infrastrukture, z urejanjem prostora in obnovo vasi, spodbujanjem 
dopolnilnih dejavnosti in oblik kmetovanja, ki je povezano z ekološkim 
pridelovanjem kulturnih rastlin in gojenjem avtohtonih pasem domačih 
živali kot tudi njihovih produktov z geografsko označbo ali z geografskim 
poreklom; 

z izboljšanjem komunalne infrastrukture; 
z omogočanjem obrtnih dejavnosti domače in umetne obrti, 

povezanih z izročilom v narodnem parku; 
z varstvom kulturne dediščine; 
z uporabo okolju prijaznih tehnologij pri prevozih v parku; 
z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; 
z ohranjanjem naravnih vrednot. 

16. člen 
(razvojni program) 

(1) Razvojne usmeritve iz prejšnjega člena se podrobneje določijo v skupnem 
razvojnem programu območja narodnega parka, ki se ob upoštevanju načrta 
upravljanja pripravi skladno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. 

(2) Skupni razvojni program območja narodnega parka je ena izmed podlag za 
pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja območja narodnega parka. 

(3) Skupni razvojni program območja narodnega parka se kot celota usklajuje z 
regionalnim razvojnim programom Gorenjske in Goriške statistične regije. 
Skupni razvojni program se kot celota umesti v regionalna razvojna programa. 

(4) V programskih odborih Gorenjske in Goriške statistične regije je zastopan 
tudi predstavnik upravljavca TNP. 
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17. člen 
(razvojni ukrepi) 

Razvojni ukrepi se uresničujejo z dodeljevanjem spodbud ali sofinanciranjem 
projektov in investicij na območju narodnega parka, ki so določeni v skupnem 
razvojnem programu območja narodnega parka iz prejšnjega člena in ki se 
nanašajo: 

1. na področju turizma: 
- za izboljšanje turistične infrastrukture in sicer gradnja in obnova 
prenočitvenih zmogljivosti, objektov za rekreacijo ter izboljšanje gostinske 
ponudbe; 
- gradnja in obnova žičniških naprav na obstoječih smučiščih; 
- preprečitev erozije in ozelenjevanja degradiranih površin smučišč; 
- podporo projektom lokalnih skupnosti s področja turizma; 
- podporo projektom društev s področja turizma na območju narodnega 
parka; 
- podporo projektom za predstavljanje narodnega parka. 

2. na področju regionalne in lokalne infrastrukture: 
izgradnje objektov in naprav regionalne ali lokalne 

infrastrukture na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih 
voda; 
- izgradnje lokalnega cestnega omrežja; 
- izgradnje objektov ali naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov. 

3. področju kmetijstva in gozdarstva: 
- celostni razvoj podeželja in obnova vasi; 
- prostorskega urejanja obnove vasi; 
- obnove in urejanja pašnikov ter planin; 
• spodbujanje gospodarjenja, ki ohranja biotsko raznovrstnost in 
krajinsko pestrost; 
- ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali, ki se v skladu s predpisi o 
živinoreji redijo na območju narodnega parka; 
- pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil z geografsko 
označbo ali z geografskim poreklom; 
• pridelave ali predelave ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil; 
- dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sicer dejavnosti 
povezanih s tradicionalnimi znanji in turizma na kmetiji; 
- turistične ponudbe na kmetijah; 
- celovite ureditve kmetij; 
- razvoja in izboljšanja infrastrukture na podeželju. 

4. na področju prometa: 
- usmerjanja, umirjanja in omejevanja cestnega prometa na 
javne prevoze potnikov v cestnem prometu in uporabo 
alternativnih prevoznih sredstev znotraj narodnega parka. 
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5. na področju kulturne dediščine: 
- vzdrževanje kulturne dediščine, posebej pa vzdrževanje kulturne 
krajine. 

6. na področju obrti: 
- oživljanja domače in umetne obrti. 

7. na področju biotske raznovrstnosti: 
- pogodbeno varstvo, skrbništvo in obnovitev narave in naravnih vrednot. 

8. na področju krajinske pestrosti: t 
- vzdrževanja in ohranjanja krajinske tipologije; 
- obnove obstoječih in gradnje novih objektov v skladu z značilnostmi 
stavbne dediščine. 

18. člen 
(način podeljevanja spodbud in sofinanciranja) 

(1) Spodbude in sofinanciranje projektov in investicij iz prejšnjega člena se 
lokalnim skupnostim, pravnim in fizičnim osebam ne glede predpise, ki urejajo 
njihovo dodeljevanje ali sofinanciranje, namenjajo prednostno in praviloma v 
višjem odstotku. 

(2) Za projekte in investicije lokalne skupnosti na območju narodnega parka, ki 
se neposredno nanašajo na varstvo ali razvoj parka na območju narodnega 
parka in ki se financirajo v skladu s predpisi o financiranju občin, se lokalni 
skupnosti v narodnem parku v državnem proračunu zagotovijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje ne glede na določbe predpisov, ki urejajo 
financiranje občin, v višini 80 % predračunske vrednosti projekta ali investicije. 

(3) Vlada predpiše podrobnejša merila in kriterije za prednostno dodeljevanje 
sredstev iz prvega odstavka tega člena. 

IV. UPRAVLJANJE NARODNEGA PARKA 

1. Upravljavec 

19. člen 
(upravljavec) 

(1) Upravljavec narodnega parka je Javni zavod Triglavski narodni park (v 
nadaljnjem besedilu: upravljavec). 

(2) Pravice ustanovitelja Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike 
Slovenije. 
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(3) Organi javnega zavoda so svet zavoda, strokovni svet in direktor. 

(4) Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda, ki ga sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda, sedem 
predstavnikov lokalnih skupnosti na območju narodnega parka, pri čemer 
lokalne skupnosti predstavljajo župani, en predstavnik Planinske zveze 
Slovenije ali združenj planinskih organizacij in en predstavnik Lovske zveze 
Slovenije ali združenj lovskih organizacij, ter en predstavnik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, en predstavnik Kmetijskogozdarske zbornice 
Slovenije in en predstavnik nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 
varstva narave. 

(5) Strokovni svet sestavljajo poleg direktorja javnega zavoda tudi zaposleni v 
javnem zavodu in zunanji strokovnjaki. Način imenovanja in podrobnejšo 
sestavo strokovnega sveta določa statut javnega zavoda. 

20. člen 
(naloge javne službe) 

(1) Upravljavec narodnega parka opravlja varstvene, raziskovalne, 
izobraževalne, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju 
narodnega parka, določene s tem zakonom. 

(2) Upravljavec opravlja kot javno službo naslednje naloge: 
pripravlja predlog načrta upravljanja; 
sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja 

oziroma skrbi za opravljanje v njem določenih nalog; 
- sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena zavarovanja in 

zastavljenih ciljev varstva in razvoja narodnega parka; 
- stalno spremlja in analizira stanje narave in naravnih vrednot ter 

vplivov na naravo na območju narodnega parka; 
- sodeluje z organizacijo pristojno za ohranjanje narave pri pripravi 

naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na območje narodnega 
parka; 

- izvaja varstvene ukrepe na območju narodnega parka; 
- sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju 

v skladu s predpisi o ohranjanju narave; 
- sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami na 

zavarovanem območju v skladu s predpisi o ohranjanju narave; 
- izdaja soglasja za izjeme iz drugega in petega odstavka 10. člena tega 

zakona; 
- daje mnenja iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona; 
• usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z 

zavarovanim območjem; 
- skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na 

območju narodnega parka; 
- skrbi za predstavljanje narodnega parka; 
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- sodeluje z lastniki in najemniki kmetij in zemljišč na območju 
narodnega parka, jim strokovno pomaga in svetuje; 

- zagotavlja dostop do informacij o narodnem parku; 
- pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo, ki je 

namenjena obisku narodnega parka in zanjo skrbi upravljavec; 
- vodi obiskovalce po narodnem parku; 
- izobražuje o pomenu narodnega parka, varstvu naravnih vrednot, 

krajinskih značilnosti, kulturne dediščine, ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in varstvu okolja v narodnem parku; 

- opravlja varstvo, gojitev in lov divjadi v gojitvenem lovišču Triglav. 

(3) Na podlagi javnega pooblastila izvaja upravljavec neposredni nadzor na 
območju narodnega parka in upravlja z bazami podatkov o narodnem parku. 

(4) Poleg nalog iz prejšnjih dveh odstavkov opravlja upravljavec tudi naslednje 
naloge: 

- izvaja raziskovalne naloge v zvezi z zavarovanim območjem; 
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave; 
- sodeluje z upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini; 
- sodeluje z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine pri 

pripravi zasnov varstva kulturne dediščine na območju narodnega 
parka; 

- upravlja z obnovljenimi objekti kulturne dediščine, vpisanimi v register 
dediščine in kulturnimi spomeniki na območju narodnega parka v 
državni lasti, ki jih država na način iz 22. člena tega zakona da 
upravljavcu v upravljanje, 

- spremlja stanje krajinske pestrosti na območju narodnega parka; 
- izvaja druge naloge, določene s statutom javnega zavoda. 

(5) Če upravljavec sklene pogodbo iz osme alinee drugega odstavka tega člena 
imajo ne glede na predpise o ohranjanju narave pri izbiri skrbnika oziroma 
sklenitvi pogodbe o skrbništvu prednost pravne ali fizične osebe, ki imajo 
sedež ali stalno bivališče v narodnem parku in so za skrbništvo ustrezno 
usposobljene. 

21. člen 
(ureditev naravne vrednote ) 

(1) Naravno vrednoto v narodnem parku ali del narodnega parka (v nadaljnjem 
besedilu: del narodnega parka) se lahko ob izpolnjevanju določb tega zakona 
posebej uredi za ogledovanje ali obiskovanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave. 

(2) Dele narodnega parka iz prejšnjega odstavka določi na podlagi strokovnega 
mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, Vlada Republike Slovenije 
s sklepom. 

(3) Prednost pri izvajanju rabe dela narodnega parka, ki obsega organiziranje 
ogledovanja ali obiskovanja ter izvajanje spremljajočih dejavnosti ima 
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upravljavec. Če upravljavec v treh mesecih po izdaji sklepa iz prejšnjega 
odstavka ne poda izjave o zainteresiranosti za izvajanje rabe dela narodnega 
parka in v primeru iz 22. člena tega zakona, lahko Vlada Republike Slovenije 
podeli koncesijo za rabo dela narodnega parka. 

(4) Koncesija se podeli proti plačilu usposobljeni pravni ali fizični osebi, ki 
izpolnjuje v aktu o podelitvi koncesije predpisane pogoje. V kolikor je za 
izvajanje rabe dela narodnega parka potreben kakršen koli poseg v prostor, 
mora kandidat za pridobitev koncesije izkazati pravni naslov, ki takšen poseg 
omogoča. 

(5) O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije. Pri izbiri ima 
prednost kandidat, ki je ob izpolnjevanju razpisnih pogojev za podelitev 
koncesije predložil naravovarstveno sprejemljivejši predlog programa rabe 
dela narodnega parka. 

(6) Če so zemljišča potrebna za izvajanje rabe dela narodnega parka v lasti 
države, se šteje, da je z odločbo o podelitvi koncesije dan koncesionarju tudi 
ustrezen pravni naslov za potrebne posege v prostor, ki bodo omogočili 
izvajanje rabe dela narodnega parka, ki je predmet koncesije. 

22. člen 
(naravne vrednote in nepremičnine v državni lasti) 

Vlada Republike Slovenije s sklepom določi tiste naravne vrednote, 
nepremičnine in stvari, ki jim služijo oziroma, ki služijo varstvu in upravljanju 
narodnega parka, in so v lasti države na območju narodnega parka, s katerimi 
upravlja upravljavec. 

2. Načrt upravljanja narodnega parka 

23. člen 
(načrt upravljanja in program dela) 

(1) Z narodnim parkom upravlja upravljavec na podlagi načrta upravljanja. 
Načrt upravljanja se sprejme v skladu z določbami tega zakona in s predpisi o 
ohranjanju narave za obdobje šestih let. 

(2) Načrt upravljanja poleg vsebin določenih s predpisi o ohranjanju narave, 
vsebin določenih s tem zakonom zlasti v 8., 9., 10. in 12. členu tega zakona, 
vsebuje tudi program odkupa, zakupa, najema ali zamenjave zemljišč, ki so na 
območju narodnega parka v zasebni lasti. 

(3) Upravljavec narodnega parka na podlagi načrta upravljanja za vsako leto 
sprejme svoj program dela. S programom dela se podrobneje določijo naloge 
upravljavca, način sodelovanja s prebivalci na območju narodnega parka in 
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načini svetovanja pri opravljanju dejavnosti, ki omogočajo trajnostni razvoj na 
območju narodnega parka. 

(4) Upravljavec pošlje program dela ministru, pristojnemu za ohranjanje 
narave, v potrditev. Minister ga potrdi v 30 dneh od prejema. Če ga v tem roku 
ne potrdi ali zavrne, se štfeje, kot da je program dela potrjen. 

24. člen 
(postopek sprejemanja načrta upravljanja) 

(1) Upravljavec pošlje osnutek načrta upravljanja lokalnim skupnostim na 
območju narodnega parka v mnenje. Če lokalne skupnosti v 45 dneh od 
prejema osnutka načrta upravljanja ne pošljejo svojega mnenja upravljavcu, se 
šteje, da na ta osnutek nimajo pripomb. 

(2) Upravljavec po pridobitvi mnenj lokalnih skupnosti določi predlog načrta 
upravljanja. Predlogu načrta upravljanja morajo biti priložene tudi obrazložitve 
mnenj in pripomb lokalnih skupnosti, ki v predlogu načrta upravljanja niso bile 
upoštevane. 

(3) Načrt upravljanja sprejme, na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje 
narave, vlada z uredbo. 

(4) Spremembe in dopolnitve načrta upravljanja se sprejemajo po postopku iz 
prejšnjih odstavkov. 

25. člen 
(poročanje) 

Upravljavec vsaki dve leti poroča vladi o izvajanju načrta upravljanja. 

V. FINANCIRANJE 

26. člen 
(pridobivanje sredstev) 

(1) Upravljavec pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti: 
• iz proračuna Republike Slovenije, 
• iz prihodkov od prodaje blaga in storitev, 
- s sredstvi pridobljenimi z upravljanjem z nepremičninami in stvarmi, ki 
jim služijo, 
- z vstopninami, 
- dotacijami, subvencijami in donacijami, 

- s trženjem zaščitenega imena Triglavski narodni park, 
- s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in 
projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve parka, iz sredstev 
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lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih 
organizacij; 
- iz drugih virov. 

(2) Upravljavec lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov lokalnih skupnosti 
v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrfom upravljanja parka. 

(3) S presežkom prihodkov nad odhodki, v skladu s finančnim načrtom in 
načrtom upravljanja ter programom dela, razpolaga upravljavec. Presežek 
prihodkov nad odhodki nameni upravljavec v skladu z letnim programom dela 
za razvoj lastne dejavnosti in nakup nepremičnin oziroma zemljišč na območju 
narodnega parka, lahko pa tudi za subvencije in dotacije za namene iz 17. člena 
tega zakona, razen iz prve točke, za ohranjanje planšarstva v narodnem parku, 
za okoljsko sanacijo objektov, sanacijo degradiranega okolja, izdajo publikacij 
v zvezi s parkom in za druge dejavnosti, ki so v skladu z nameni narodnega 
parka. 

(4) Podrobnejše merila in postopke razdeljevanja subvencij in dotacij iz 
prejšnjega odstavka ter odločanje o razdeljevanju in nadzor nad njihovo 
namensko porabo predpiše minister, pristojen za ohranjanje narave. 

VI. PODATKI 

27. člen 
(podatki) 

(1) Podatke, ki jih upravljavec rabi za opravljanje svoje dejavnosti, pridobiva z 
lastnimi raziskavami in od organizacij pooblaščenih za zbiranje podatkov ter 
drugih upravljavcev javnih zbirk podatkov. 

(2) Državni organi, javni zavodi, agencije in drugi pooblaščeni upravljavci 
javnih zbirk podatkov, so podatke, ki jih upravljavec rabi za opravljanje svojih 
nalog iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 20. člena tega zakona, dolžni 
posredovati upravljavcu, pri čemer se osebni podatki varujejo skladno z 
zakonom. Za posredovanje se lahko zaračunajo le neposredni materialni 
stroški posredovanja. 

VII. NADZOR 

28. člen 
(nadzor) 

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov ter 
ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje 
narave. 

(2) Uresničevanje določb tega zakona in predpisov ter ukrepov, izdanih na 
njegovi podlagi, ki se nanašajo na delovna področja drugih ministrstev, 
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nadzorujejo tudi inšpektorji, pristojni za nadzor teh delovnih področij, v skladu 
z zakonom. 

(3) Neposredni nadzor nad spoštovanjem prepovedi iz 8., 9.,10., 11. in 12. člena 
tega zakona izvajajo poleg pristojnih inšpektorjev iz prejšnjih odstavkov tudi 
naravovarstveni nadzorniki, ki so kot naravovarstvena nadzorna služba 
skladno s predpisi o ohranjanju narave organizirani pri upravljavcu. 

(4) Pristojni inšpektor in naravovarstveni nadzornik ima pravico, da lahko na 
kraju samem izreče in izda plačilni nalog za denarno kazen od tidtih, ki jih zaloti 
pri prekršku iz 30. člena tega zakona. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
(poglavje se črta) 

29. člen 
(člen se črta) 

30. člen 
(člen se črta) 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

1) Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v digitalnih katastrskih 
načrtih podrobnejši prikaz meja iz prilog 1 do 3 tega zakona oziroma izvede 
parcelacije in pripravi seznam zemljiških parcel v posameznih območjih in 
podobmočjih narodnega parka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

2) Podrobnejši prikaz meja oz. prikaz po parcelnih številkah iz prejšnjega 
odstavka se izvede tako, da meja poteka po zunanji meji parcelne številke oz. 
parcele preko katere poteka, če meja poteka preko polovice površine te 
parcele. 

32. člen 

(1) Nepremičnine in stvari iz 22. člena tega zakona določi vlada najkasneje v 
osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za ohranjanje narave, in upravljavci nepremičnin in 
zemljišč na območju narodnega parka, ki so v lasti države, najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona s sporazumom določijo način gospodarjenja s 
temi nepremičninami. 
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32.a člen 

(1) Za dele narodnega parka, ki se ob uveljavitvi tega zakona že rabijo na način 
iz tretjega odstavka 21. člena tega zakona se štejejo rabe, ki se organizirano 
izvajajo in se nanašajo na slap Savica, Vintgar in Mostnico. 

(2) Osebe, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona pravico do rabe dela 
narodnega parka iz prejšnjega odstavka, pridobljeno po dosedanjih predpisih, 
pravico obdržijo do ureditve pravic po tem zakonu, izvajajo pa jo lahko v 
obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v aktu o podelitvi pravice. 

(3) Obstoj pravice iz prejšnjega odstavka ugotovi v upravnem postopku po 
uradni dolžnosti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave. 

33. člen 

(1)Upravljavec narodnega parka Javni zavod Triglavski narodni park izvede 
spremembe ustanovnega in internih aktov v skladu z določbami 19. in 20. 
člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2)Do izvedbe sprememb aktov iz prejšnjega odstavka, upravljavec narodnega 
parka Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z delom oziroma upravlja 
narodni park v okviru registriranih dejavnosti. 

34. člen 

Načrt upravljanja iz 23. člena tega zakona se sprejme najkasneje v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. 

34.a člen 

(1) Vlada najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona nepremično 
kulturno dediščino na območju narodnega parka, ki predstavlja vrhunski 
dosežek ustvarjalnosti oziroma redko ohranjeno dokazilo določenega obdobja 
zgodovinske preteklosti, razglasi za kulturni spomenik državnega pomena. 

(2) Minister, pristojen za kulturo, najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona nepremično kulturno dediščino na območju narodnega parka, ki ima 
elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja 
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavlja kakovostni dosežek ustvarjalnosti, 
vpiše v register dediščine. Za vpis dediščine iz prejšnjega stavka v register 
dediščine, za katero ne podajo pobude pobudniki določeni s predpisi o varstvu 
kulturne dediščine, pobudo poda organ, pristojen za izvajanje javne službe na 
področju varstva nepremične dediščine in premične dediščine. 

(3) Lokalne skupnosti na območju narodnega parka najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona nepremično kulturno dediščino na območju narodnega 
parka, ki ima elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna 
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stopnja civilizacijskega razvoja, ali ki predstavlja kakovostni dosežek 
ustvarjalnosti, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena 
za ožje oziroma širše lokalno območje, razglasijo za kulturne spomenike 
lokalnega pomena. Strokovne podlage za razglasitev pripravi organ, pristojen 
za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične dediščine in 
premične dediščine. 

(4) Organ, pristojen za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične 
dediščine in premične dediščine, najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona pripravi strokovne zasnove, s katerimi se določijo izhodišča, usmeritve 
in pogoji za varstvo stavbne dediščine na celotnem območju parka. 

(5) Vlada najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona na območju 
narodnega parka določi vodovarstvena območja in ukrepe, prepovedi in 
omejitve na teh območjih. 

34.b člen 

Za lov divjadi v osrednjem območju narodnega parka se postopoma nelovna 
območja v osrednjem območju in lovišča v podobmočjih osrednjega območja 
preoblikujejo tako, da nelovna območja obsegajo 75 odstotkov površine 
osrednjega območja, lovišča pa 25 odstotkov površine osrednjega območja. 

34.c člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni. 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se štejejo kot akti o zavarovanju naravnih vrednot 
državnega pomena iz 3. člena tega zakona naslednji akti o razglasitvi naravnih ali 
prirodnih znamenitosti in naravnih spomenikov: 
- Odločba o zavarovanju gorske skupine Martuljek (Uradni list LRS št. 4/49); 
- Odločba o zavarovanju Male Pišnice pri Kranjski gori, Odločba o zavarovanju a) 

alpineta »Julijana« v Trenti, b) alpineta v steni Kukle, c) arboreta »Trenta«, d) 
gozdnega rezervata pod Kuklo, e) predela Mlinarica - Razor in f) soteske 
Mlinarica Korita (Uradni list LRS št. 21/51); 

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova 
gorica in Tolmin št. 5/90) v tistem delu, ki se nanaša na naravne znamenitosti na 
območju narodnega parka; 

- Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov na območju Triglavskega narodnega 
parka v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 6/89); 

- Odlok o razglasitvi Pokljuške soteske za naravni spomenik (Uradni list RS št. 
31/93). 
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36. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list SRS 17/81,18/81 in 2/86 ter Uradni list RS št. 35/01) 
in Odlok o razglasitvi doline sedmerih jezer za narodni park (Uradni list LRS 
št. 18/61). 

(2) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona preneha veljati Odlok o 
pooblastitvi delovne organizacije Triglavski narodni park - Zavod za gojitev divjadi 
»Triglav«, Bled, p.o. za opravljanje dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom 
Triglavskega narodnega parka. 

37. člen 

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

Priloga 1 
Narodni park obsega območje znotraj meja: 
Kucerji - državna meja (1618), kota 1255 m na Belem potoku, Beli potok do poti 
v dolino Planica, Melišče ob cesti za skakalnicami, križišče stez v pobočju pod 
Ciprnikom, po stezi na Ciprnik in Vitranc, Vitranc (1637), dom na Vitrancu (1555 
m), Vratnjek, sotočje Male in Velike Pišnice (827 m), za kopališčem Jasna čez 
cesto na Vršič, ob poti v pobočja Zalesičjem, ob stezi na Kurji vrh (1750 m), 
Črni vrh (1481), po grebenu na Mali vrh, po pobočju na rascep poti Na klopi, po 
stezi do železniške trase, po železniški trasi do ceste in potoka Martuljek, izliv 
Martuljka v Savo, po desnem bregu Save Dolinke do poti na Dobu, po poti na 
Dobu na Grančiše (844 m), po pobočju do konca poti, čez cesto in Bistrico na 
Skedenjca (761), čez potok in cesto na stezo in križišče stez na Macesnovcu, 
ob stezi na Mežakla vrh (1389 m), ob robu Planina Mežakla na pot pod 
Jerebikovcem, po poti do roba Mežakle in dalje ob robu do kote 1386 m, Beli 
Blaž (1401 m), Kisovec (1389 m), na cesto na Siperje, po cesti in poti ob robu 
Mežakle na koto 1177 m, kota 1190 m, mimo lovske koče, po poti na Zakop, 
prehod Škrbina, po gozdni preseki na Planski vrh (1299 m), po gozdni preseki 
ob robu na pot na koto 1156 m, po stezi čez Obranco na cesto čez Poljane, kota 
711 m, čez križišče poti na Vrše (850 m), čez senožeti do znamenja na poti, 
Železniški most čez Radovno na ustju Vintgarja (572 m), po Radovni do brvi, po 
poti čez Hom do cerkve Sv. Katarina (634 m), Cerkev Sv. Katarine (634 m), pot v 
smeri Homa, Hom (834 m), pot v Vintgar, most čez Radovno-Vintgar, desni breg 
Radovne od Vintgarja do izliva Ribščice, Ribščica do Pokljuške Luknje, 
hudourniški pritok iz Zatrnika do ceste na Pokljuko, Špik (1038m), Hotunjski 
vrh (1107 m), razpotje na Posavcu, Hrastovica (999m), po poti na razpotje M. 
Vokel, pod Zavrhom, razpotje na Belčevem rovtu, po poti na Suhi vrh (1231 m), 
razpotje na Turnu, po robu Ilove peči, Galetovec (1259 m), Veliki Pršavec, 
Jesenje (1131 m), razpotje Ojstrovica, v Kuhinjah, Dunaj, kota 983 m, po robu 
nad Obrnjskim vrhom, kota (1012 m), rob planote Marovšca, kota 893 m, po 
robu planote Dolga Dolina, kota 946 m, Dolga dolina, pot čez Hostnico, potok 
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Koritnica na senožeti, Senovo brdo (984 m), izvir Bezena, rob pod Gorevcem, 
pot na Jaznah, kota 941 m, Vodnikov razglednik (1003 m), Zevtar, Spodnje 
Podjelje, steza čez Suho, kota 793 m, po hudourniškem jarku na rob Planine 
Javornica, greben Slatovnik, sotočje Ribnice in potoka Pronc, kota 619 m, pot 
pod Kresom nad Srednjo vasjo do razcepa poti na senožeti, čez ravninske 
travnike na cestni prehod preko potoka Vrčica na križišče poti ob potoku Suha, 
po poti čez Suho kota 574 m do roba senožeti, po grapi na rob Rudnice, preko 
široke police na Rsnik (807 m), po grebenu nad Zagradec, na Savo Bohinjko in 
po levem bregu vzvodno do kote 526 m, čez Savo Bohinjko do kamnoloma, 
mimo kamnoloma, po gozdni poti do Repičevega grabna in po njem do gozdne 
ceste Ravne-Vareča dolina, po cesti proti vzhodu, do Pod luknje in naprej po 
stezi do planine Lisec, po grebenu na Šuštar (1648 m), greben pod Črno prstjo, 
na Kontni vrh (1646), po grebenu na Koblo (1498), v ravni črti do Bače (1273), 
mimo Lovske koče do gozdne ceste, po gozdni cesti do Mečnika, nad , 
Mečnikom v ravni črti do Kalarskega brda (1120), čez Stonbont (882), Krn (868) 
in do Durnika (853), nad naseljem Kuk do regionalne ceste 314, po regionalni 
cesti 314 do Ježarja, nad Ježarjem v ravni črti Na vrhu (1037), do stičišča 
potoka Gorski graben s cesto za naselje Rut, potem na Mlečni rob (1093), proti 
Liscu (1046), na Gradnik (1112) in potem na Ploho (1270), nad Knežo na greben 
Konjsko brdo (1335), s Konjskega brda navzdol do gozdne ceste za Gozdno 
kočo, po cesti navzdol do Trnovske koče proti Kogoju, od Kogoja na Nlasovnik 
(1206), po poti mimo planine Podkuk do planine Lom, po stezi na Tolminski 
Triglav (1142 m), po grebenu na Poloje (981 m) steza na Žabijski vrh (775 m), po 
grebenu in strmem pobočju v dolino čez Tolminko na odcep poti na cesti na 
Hudičev most, na greben Selce (534 m), po grebenu na Vodel (1052 m), čez 
koto 1030 m na Grmuč (1198 m), čez greben Mrzli vrh (1360 m), na planino 
Pretovč, od planine Pretovč, po Mrzlem potoku, pod vas Krn, po občinski meji 
pod Hum, po potoku Mlaka in pod planino Kuhinja na prehod poti čez potok 
Podmlaka, pod Plečem, po robu senožeti na Pleče (1298 m), po grebenu na 
koto 1252 m, čez pašnike na Planico (1376 m) po grebenski stezi proti Kožljaku 
do strmega odcepa v dolino, po hudourniški grapi do poti, čez rob na koto 837 
m, na poti čez potok Ročica, na pot čez pašnike na Svinjah, kota 850 m, na pot 
čez hudourniško grapo in po njej pod Senožeti Ogranjce čez jarek na koto 1184 
m pod planino Zapleč, s planine Zapleč prečno na naselje Gozd, pred naseljem 
Gozd po stezi do planine Na lažnih, prečno proti Polovniku (1471), do vznožja 
Gomile, po koritu potoka Slatnica do planine Predolina do grape nad Dolom, v 
ravni črti na Vršič (1698 m) in čez Dolič ter Srednjo Špico na Hudi Vrh (1808 m), 
po grebenu na Vršiče (1699 m) in dalje po razvodnici golobarskega potoka čez 
koto 1471 m na Kozji breg (1240 m) na izvir pri Kršovcu, na pot čez Polog na 
koto 789 m, čez strmi rob na stezo do križišča steza na koti 718 m, po stezi do 
Kukča na levem bregu Koritnice kota 434 m, čez Koritnico v ravni črti v strmo 
pobočje Na čelah nad cesto Bovec-Log pod Mangartom, po slojnici 650 in dalje 
po stezi nad Ravnim lazom Na skalo (680 m), pod prepadnimi ostenki Goričice 
Na vrh roba (1071 m), po grebenu čez Rogelj na Plešivec (1855 m), po stezi in 
na greben Jelenka, po grebenu do vrha Pri banderi (2051 m), čez stezo čez 
Kotelj na koto 1940 m, po robu na vrh Lopa (2403 m) na državni meji, Vrh Lopa 
- državna meja (2403 m), kote na državni meji, Kucerji - državna meja (1618 m). 
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Priloga 2 
Osrednje območje narodnega parka obsega območje znotraj meja: 
Kucerji - državna meja (1618), kota 1255 m na Belem potoku, Beli potok do poti 
v dolino Planica, na jug po robu dna doline preko Zelc, Nove krede do Zelja 
(1100 m) severno od parkirišča pod Domom v Tamarju, na sever po občinski 
javni poti čez Najen, Staro Kredo do melišč JV za skakalnicami v Planici, 
križišče stez v pobočju pod Ciprnikom, po stezi na Ciprnik in Vitranc, Vitranc 
(1637), dom na Vitrancu (1555 m), Vratnjek, sotočje Male in Velike Pišnice (827 
m), na JZ do plastnice 1000 m pod Škrbinjkom, dalje na JZ pod V. Kumleh, po 
robu gozda na Kumlehovo glavo (1782 m) nato na JV DOceste Kr. Gora -Vršič 
pri Mihovem domu, po Veliki Pišnici do roba severnega roba planine v Klinu, 
Mali Tamar, sotočje Suha Pišnica - Lipni graben, na jug čez Rogarjev graben v 
pobočja Za Lesičjem, ob stezi do višine 1550 m severno od Kurjega vrha, Črni 
vrh (1481), po grebenu na Mali vrh, na jug čez Bučanov graben, lovska koča 
(1032 m), južno od Jasenja, čez potok Martuljek, čez Sence, severno od Vršiča 
(1699 m) preko Belega potoka, dalje severno od Krničnikov, Glave (1199 m), do 
Brane, kota 1008, po plastnici 1000 m do J V pod Pogoriščem, na jug do Rosa, 
zahodno od domačije pri Rosu čez brv preko Triglavske Bistrice, po plastnici 
900 m do Zatrepa, vzhodno od Turnov čez Kališče, kota 882 m, na jug preko 
Kotarice do steze in po njej do višine 1000 m, po plastnici 1000 m, severno od 
Biščkove glave, vzhodno od Bele peči, po plastnici 800 m preko Krmarice in 
ceste, pod skalno bariero na Zimovo peč, Frčkov vrh (1369 m), V. Vrh (1583 m), 
Vošni vrh (1621 m), kota 1552 m, kota 1443 m, na jug do steze pod Tratnimim 
pečmi, kota 1679 m, lovska koča, Črteš (1629 m), Zmrzlica, Kotel (1445 m), 

t lovska koča pod Sp. Brdi, severno od pl. Lipanca, Mrelše, pod Zg. Razori, kota 
1554 m, Zlate vode, Krašce, po planinski poti vzhodno nad pl. Konjščica do 
Klancev, na jug do Glave, kota 1573 m, lovska koča, križišče lovske in 
planinske poti pod Čiprijam, na jug do Zatrepa, slap Mostnice, Sopotski robiči, 
izvir Snedčica, do planinske poti, v Kapeh, južno Oplankarice, Pl. Blato, za 
planino (severno) v Pungrat, Planina pri Jezeru, kota 1594 m, Vodični vrh 1621 
m, kota 1458 m, na zahod južno od pl. Vodični vrh do kote 1499 m, kota 1469 m, 
Bari 1302 m, Skoličnik, južno od pl. Spodnji Vogar, spomenik padlim 
železničarjem, kota 717 m, kota 536 v neposredni bližini Bohinjskega jezera, po 
javni poti pare. št. 1865/1, k.o. Studor do križišča z javno potjo pare. št. 1863/1, 
k.o. Studor, naprej po javni poti pare. št. 1865/1, k.o. Studor ob vznožju hriba 
proti južnemu delu naselja Stara Fužina, nato po javni poti pare. št. 1865/2 k.o. 
Studor do križišča z javno potjo pare. št. 1864, k.o. Sudor, na koto 549 (oz. 
trigonometer št. 152), križišče poti na jezerskem polju, pot čez Mostnico do 
mosta, po levem bregu Mostnice do sotočja s Savo Bohinjko pri Svetem 
Janezu, potok Suha do regionalne ceste, po desni strani regionalne ceste do 
mostu pri Svetem Janezu, nato dalje po desnem robu regionalne ceste pare. št. 
1257/2, k.o. Savica mimo zaliva "Pod Skalco", do kote 539 (trigonometer št. 
154) "Na Skalci", po desnem robu regionalne ceste po južni strani Bohinjskega 
jezera do avtokampa, južno mimo avtokampa do križišča cest pod spodnjo 
postajo žičnice Vogel, po desni strani ceste proti Ukancu, po stezi zahodno od 
mokrišča do Savice, kota 529 m, po poti ob obali jezera, stičišče poti na SZ 
koncu jezera, na zahod po plastnici 600 m čez Štumfarjev graben, čez Mejnikov 
graben, po trasi cevovoda za HE Savica do planinske poti Savica - Komarča, po 
poti do Doma Savica, zahodno tik za njim na koto 743 m, kota 688 m, izvir nad 
Stopmi, kota 802 m, kota 1074 m, kota 1088 m, po planinski poti do pl. Kal 1346 

poročevalec, št. 105 124 6. december 2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

m, na vzhod po planinski poti do lovske koče zahodno od pl. Zadnji Vogel kota 
1368 m, kota 1453 m, vzhodno od Skakavca na Vrh Dlani (1862 m), Šija 1880 m, 
kota 1618 m, po stezi v Zadnjo Suho, Pl. Suha, po stezi severno pod Vrhom 
Okroglice, severno pod Suharskim Kosmatcem, kota 1434 m, kota 1358 m 
zahodno od lovske koče v Ventijah, kota 1483 m, po plastnici 1450 m čez 
Pastirjev plaz do pl. Osredki, po stezi po višini 1.400 m okrog Lisca in naprej po 
stezi do planine Lisec, po grebenu na Šuštar (1648 m), greben pod Črno prstjo, 
po robu pašnikov na Štukah na stezo Babji zob, steza pod Babjim zobom, po 
stezi pod pobočjem na Štukah, nad gozdom na stezo pod Vrati, po pobočni 
stezi nad Dolgimi rovti na Bizle (1396 m), po pobočju nad Rutarskim gozdom na 
stezo pod Rodico na koto 1329 m, po stezi na greben Ploha (1270 m) in nad 
Knežo na graben Konjsko brdo (1335 m), na sever skozi Ravensko Ovčjo Suho 
do višine 1500 m, na zahod severno od Kneških prodov do kote 1347 m, 
Gabrovec, Ljubinjske stene, Gradič 1480 m, po plastnici 1.400 m okrog 
(severno) od Pl. Razor, Kopecko 1541 m, nazaj na jug po plastnici 1.200 m 
vzporedno s cesto, Vrh nad Sopotom 1247 m, kota 580 m, po grabnu do 
Zadlaščice, kota 842 m, vzhodno od Tolminskih raven na Pl. Plazje 890 m, kota 
1.300 m, Pl. na Kalu, po planinski stezi na koto 1586 m, kota 1167 m, kota 750 
m, severno nad planino na Prodih po plastnici 700 m pod pl. Dobrenjščico do 
planinske steze, Pl. pod Osojnico, po plastnici 750 m vzhodno in južno od 
Osojnice, Pl. Javorca, po plastnici 900 m do potoka Pščak in po njem do 
Planine Sleme, Pl. Sleme, Maselnik 1906 m, po pobočju pod skalami na Krnsko 
škrbino, po planinski poti na Kožljak 1587 m, po planinski stezi do Ročice, 
Bivak na Črniku, kota 1325 m, kota 1502 m, nato dalje po pobočju po plastnici 
1.700 m proti SZ do Kala - Vršiča (1700 m ali 1698 m), in čez Dolič ter Srednjo 
Špico na Hudi vrh (1808 m), po grebenu na Vršič (1699 m) in dalje po razvodnici 
Golobarskega potoka čez koto 1471 m na Kozji breg (1240 m) na izvir pri 
Kršovcu, po pobočju po plastnici 600 m severno od Kotle, severno od Za otoki, 
Zaslape, Peščenk, kota 990 m, kota 778 m, po plastnici 800 m okoli zatrepa 
doline Lepene do Šumnika, Spodnji Polog, Zlavlje, Lipenca, Na Robu, Pri 
zamosti, po višini 700 m okrog Črnega vrha, Na kolenu, Pod prodi, zahodno od 
Črč, po nemarkirani stezi Črče pod Zjabce, po pobočju pod sjalno pregrado do 
planinske poti, zahodno od Krbulnika, kota 1192 m, Glava (1283 m), Kuhinja, 
Okotje do plastnice 800 m, severno od Krošlje po plastnici 800 m, kota 850 m, 
Osojnik, Pl. Lepoč, Pod kotom, Frata, Požar, preko Klome po plastnici 800 m v 
Zadnjico, JZ od Širokih prodov vse do planinske poti Zadnjica - Čez dol, Planja, 
Utro, Za kopico, Stružnik, kota 877 m, čez Beli potok, po pobočju po višini 900 
m do Tužinovih skal, naprej po višini 900 m zahodno od Polic, zahodno pod 
Kuklo do Mlinarice, kota 1089 m, lovska koča v Mlinarici, po plastnici 1.300 m 
na zahod preko ceste Trenta - Vršič, Maklenova peč, Šnita, Stari gozd, Za 
steno, V koncu, kota 1017 m, V žlebeh, Na Glavi, Na koncu, Po Dolu, Ruševec, 
čez Končarjev žleb, kota 860 m, po grapi Srednik do višine 1400 m, južno od za 
Predolino, plarana Berebica, Podskalar, kota 778 m, JV od Črničja , kota 1057 
m, Lemovje, Golo brdo, Pod Studorom, Na Koritih, po plastnici 600 m na zahod, 
Malnik, na sever do Smrekove glave, SV od kote 718 m, Tone, Kukč, po 
Šumniku vzhodno od Zabrajde, Čelca, Osojnica, Bukovec, po plastnici 900 m 
okrog zatrepa doline Bavšice, severno od Logje, nazaj na zahod po višini okrog 
900 m , Kolač, Izgora, na zahod navzdol do grape in plastnice na višini 600 m, 
po plastnici 600 m na sever, zahodno od Petričevca, kota 828 m, Pologova 
glava, kota 852 m, kota 1058 m, Zgorevc, Gmajna, kota 116 m, V koncu, 
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Koritniška planina, Meljave, Uhoje, Požarje, Žleb, na jug do Mangartskega 
potoka, po njem do Nad Mlinčem ter po plastnici 1150 m na zahod do državne 
meje, južno od mejnega prehoda Predel po Predelici do Korit nad Gorenjim 
Logom, Ovčja gora, Kotlina, Meli, preko potoka Jerebica, južno od Na kolenu 
(1262 m), kota 910 m, južno pod Osojnico, kota 1021 m, na vzhod vzporedno z 
desnim bregom Možnice, čez Zeleni žleb, zahodno od Pustine, vzporedno z 
desnim bregom Koritnice do Kluž, Na čelah nad cesto Bovec-Log pod 
Mangartom, po slojnici 650 in dalje po stezi nad Ravnim lazom Na skalo (680 
m), pod prepadnimi ostenki Goričice Na vrh roba (1071 m), po grebenu čez 
Rogelj na Plešivec (1855 m), po stezi in na greben Jelenka, po grebenu do vrha 
Pri banderi (2051 m), na stezo čez Kotelj na koto 1940 m, po robu na vrh Lopa 
(2403 m) na državni meji (2403 m), kote na državni meji, Kucerji - državna meja 
(1618 m). 

Priloga 3 
Podobmočja A1 do A10 in B1 obsegajo območja znotraj naslednjih meja: 
1. podobmočje A 1 - ob vršiški cesti: cesta Kr. Gora -Vršič pri Mihovem 
domu, pod Robičjem, Kamnitnica, Erjavčeva koča, po plastnici 1.400 m do 
Suhe Pišnice in po njenem grabnu do severnega roba planine v Klinu; 
2. podobmočje A 2 - zatrep doline Krnica: Mali Tamar, po planinski stezi do 
Koče v Krnici, zahodno od koče do plastnice na višine 1.300 m, po njej do 
grabna Gruntovnica ter po njem navzdol do sotočja Suha Pišnica - Lipni 
graben; 
3. podobmočje A3 - Vrata: po plastnici 1000 m do J V pod Pogoriščem, 
planina Višek, po plastnici 1.100 m nad rovti preko Rdečega potoka in Suhega 
potoka do Kopišča, na koto 1076 m, spomenik padlim partizanom gornikom, na 
vzhod do plastnice 1.050 m ter po njej do stezi do kote 1.045 (V dnu), po stezi 
do kote 887 m do Triglavske Bistrice ter po njej do sotočja s Peričnikom, po 
plastnici 900 m do Zatrepa, domačija pri Rosu, na sever do JV pod 
Pogoriščem; 
4. podobmočje A4 - Zatrep doline Kot: vzhodno od Turnov čez Kališče, po 
plastnici 1000 m do južno od Nizke doline, dalje po plastnici 1.000 m južno od 
Lengarjeve glave do Biščkovega studenca ter po stezi navzdol na vzhod do 
kote 973 m, na desni breg Kotarice do Lepih kopišč ter po plastnici 1000 m do 
Na Klancih do višine 1000 m, severno od Biščkove glave, na sever do Kotarice, 
kota 882 m, vzhodno od Turnov čez Kališče; 
5. podobmočje A5 - Zatrep doline Krme: vzhodno od Bele peči, po plastnici 
900 m, graben (melišče) za Zasipsko planino južno od Macesnovca, po 
plastnici 1.000 m do planinske steze v zatrepu Krme, na desni breg ter po 
plastnici 1.000 m do kovinarske poti (planinska steza) v Dolgih plazeh, dalje po 
plastnici 1.000 m do melišč zahodno pod Debelo pečjo ter po melišču (grabnu) 
do plastnice 950 m ter dalje po njej na sever, pod skalno bariero na Zimovo 
peč, po plastnici 800 preko Krmarice in ceste, vzhodno od Bele peči; 
6. podobmočje A6 - nad planino Klek: lovska koča nad Klekom, Črteš (1629 
m), Zmrzlica, Kotel (1445 m), po preseki navzgor v smeri severa do planinske 
steze Klek - Lipanca, po plastnici 1.650 m do lovske koče nad Klekom; 
7. podobmočje A7 - širše območje Spodnjih Bohinjskih gora, skupine Krna 
in grebena Krnčice vse do kal Koritnice: Vrh Dlani (1862 m), Šija 1880 m, kota 
1618 m, po stezi v Zadnjo Suho, Pl. Suha, po stezi severno pod Vrhom 
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Okroglice, severno pod Suharskim Kosmatcem, kota 1434 m, kota 1358 m 
zahodno od lovske koče v Ventijah, kota 1483 m, po plastnici 1450 m čez 
Pastirjev plaz do pl. Osredki, po stezi po višini 1.400 m okrog Lisca in naprej po 
stezi do planine Lisec, po grebenu na Šuštar (1648 m), greben pod Črno prstjo, 
po robu pašnikov na Štukah na stezo Babji zob, steza pod Babjim zobom, po 
stezi pod pobočjem na Štukah, nad gozdom na stezo pod Vrati, po pobočni 
stezi nad Dolgimi rovti na Bizle (1396 m), po pobočju nad Rutarskim gozdom na 
stezo pod Rodico na koto 1329 m, po stezi na greben Ploha (1270 m) in nad 
Knežo na graben Konjsko brdo (1335 m), na sever skozi Ravensko Ovčjo Suho 
do višine 1500 m, na zahod severno od Kneških prodov do kote 1347 m, 
Gabrovec, Ljubinjske stene, Gradič 1480 m, po plastnici 1.400 m okrog 
(severno) od Pl. Razor, Kopecko 1541 m, nazaj na jug po plastnici 1.200 m 
vzporedno s cesto, Vrh nad Sopotom 1.247 m, kota 580 m, po grabnu do 
Zadlaščice, kota 842 m, vzhodno od Tolminskih raven na Pl. Plazje 890 m, kota 
1.300 m, Pl. na Kalu, po planinski stezi na koto 1.586 m, kota 1.167 m, kota 750 
m, severno nad planino na Prodih po plastnici 700 m pod pl. Dobrenjščico do 
planinske steze, Pl. pod Osojnico, po plastnici 750 m vzhodno in južno od 
Osojnice, Pl. Javorca, po plastnici 900 m do potoka Pščak in po njem do 
Planine Sleme, Pl. Sleme, Maselnik 1.906 m, po pobočju pod skalami na Krnsko 
škrbino, po planinski poti na Kožljak 1.587 m, po planinski stezi do Ročice, 
Bivak na Črniku, kota 1.325 m, kota 1.502 m, nato dalje po pobočju po plastnici 
1.700 m proti SZ do Kala - Vršiča (1700 m ali 1698 m), in čez Dolič ter Srednjo 
Špico na Hudi vrh (1808 m), po grebenu na Vršič (1699 m) in dalje po razvodnici 
Golobarskega potoka čez koto 1.471 m na Kozji breg (1.240 m) na izvir pri 
Kršovcu, po pobočju po plastnici 600 m severno od Kotle, severno od Za otoki, 
Zaslape, Peščenk, kota 990 m, kota 778 m, po plastnici 800 m okoli zatrepa 
doline Lepene do Šumnika, Debeljak 1.869 m, Veliki Lemež 2.042 m, od tu 
naravnost na Južni rob Krnskega jezera, nato naravnost na Veliki Šmohor 1.939 
m, po grebenu čez Kuščarjevo okno, nato po stezi na razpotje med Smrečjem 
in Peski, od razpotja na Veliki Bogatin 2.008 m, od tam ves čas po grebenu 
preko vrha Škrli 1.926 m, Vrha Planje 1.971 m na Tolminski Kuk 2.085 m, dalje 
po grebenu na Podrto Goro 2.061 m, Vrh nad Škrbino 2.054 m, Mejo 1.996 m, 
Rušnato vrh 1.915 m, Globoko 1.828 m, Vogel 1.922 m, Vratca 1.725 m na Vrh 
Dlani 1.862 m; 
8. podobmočje A8 - Črni vrh: pri Zamosti, po plastnici 700 m okrog Črnega 
vrha, Na kolenu, Pod prodi, zahodno od Črč, pod Gabrom, na Gabru, Vovenk, 
Predel, na čelu, pri Zamosti; 
9. podobmočje A9 - Plazi nad Sočo: zahodno od Krbulnika, Ščanovica, 
Plazjanske lope, Dol pod plazmi, Skerlavje, severno od planine V Plazeh, 
Rokavci, Okotje do plastnice 800 m, Kuhinja, Glava (1283 m), kota 1192 m, 
zahodno od Krbulnika; 
10. podobmočje A10 - nad Sočo, Bavšico, območje Loške stene in zatrepa 
Loške Koritnice z Mangartom, desni breg Mangartskega potoka, Predelice, 
Koritnice, zatrep doline Možnive in območje okrog Rombona: Podskalar, kota 
778 m, JV od Črničja , kota 1057 m, Lemovje, Golo brdo, Pod Studorom, Na 
Koritih, po plastnici 600 m na zahod, Malnik, na sever do Smrekove glave, SV 
od kote 718 m, Tone, Kukč, po Šumniku vzhodno od Zabrajde, Čelca, Osojnica, 
Bukovec, po plastnici 900 m okrog zatrepa doline Bavšice, severno od Logje, 
nazaj na zahod po višini okrog 900 m , Kolač, Izgora, na zahod navzdol do 
grape in plastnice na višini 600 m, po plastnici 600 m na sever, Leskove, 
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Koritniška planina, Meljave, Uhoje, Požarje, Žleb, na jug do Mangartskega 
potoka, po njem do Nad Mlinčem ter po plastnici 1150 m na zahod do državne 
meje, južno od mejnega prehoda Predel po Predelici do Korit nad Gorenjim 
Logom, Ovčja gora, Kotlina, Meli, preko potoka Jerebica, južno od Na kolenu 
(1262 m), kota 910 m, južno pod Osojnico, kota 1021 m, na vzhod vzporedno z 
desnim bregom Možnice, čez Zeleni žleb, zahodno od Pustine, vzporedno z 
desnim bregom Koritnice do Kluž, Na čelah nad cesto Bovec-Log pod 
Mangartom, po slojnici 650 in dalje po stezi nad Ravnim lazom Na skalo (680 
m), pod prepadnimi ostenki Goričice Na vrh roba (1071 m), po grebenu čez 
Rogelj na Plešivec (1855 m), po stezi in na greben Jelenka, po grebenu do vrha 
Pri banderi (2051 m), na stezo čez Kotelj na koto 1940 m, po robu na vrh Lopa 
(2403 m) na državni meji (2403 m), kote na državni meji, Vršič (1.917 m), po 
državni meji na vzhod preko Mangarta do Hude škrbine in Malega Mangarta 
(2.330 m) nato po planinski stezi čez V koncu na Kotovo sedlo, Jalovec, V 
Ozebnik (2.480 m), M. Ozebnik (2.324 m), Škrbina (2.277 m), po grebenu Pelcev 
do V. Jelenka (2.114 m), Šmihelovec (2.117 m), sedlo Kanja, Bavški Grintavec, 
Sravnik, Strmarica, Podskalar; 
11. podobmočje B1 - Bohinjsko jezero: kota 536 m v neposredni bližini 
Bohinjskega jezera,po javni poti pare. št. 1865/1, k.o. Studor do križišča z javno 
potjo pare. št. 1863/1, k.o. Studor, naprej po javni poti pare. št. 1865/1, k.o. 
Studor ob vznožju hriba proti južnemu delu naselja Stara Fužina, nato po javni 
poti pare. št. 1865/2 k.o. Studor do križišča z javno potjo pare. št. 1864, k.o. 
Sudor, na koto 549 (oz. trigonometer št. 152), križišče poti na jezerskem polju, 
pot čez Mostnico do mosta, po levem bregu Mostnice do sotočja s Savo 
Bohinjko pri Svetem Janezu, potok Suha do regionalne ceste, po desni strani 
regionalne ceste do mostu pri Svetem Janezu, nato dalje po desnem robu 
regionalne ceste pare. št. 1257/2, k.o. Savica mimo zaliva "Pod Skalco", do kote 
539 (trigonometer št 154) "Na Skalci", po desnem robu region'alne ceste po 
južni strani Bohinjskega jezera do avtokampa, južno mimo avtokampa do 
križišča cest pod spodnjo postajo žičnice Vogel, po desni strani ceste proti 
Ukancu, po stezi zahodno od mokrišča do Savice, kota 529 m, po poti ob obali 
jezera, stičišče poti na SZ koncu jezera, po stezi ob jezeru na vzhod do 
ribogojnice in dalje po kolovozni poti na vzhod do kote 536 m v neposredni 
bližini Bohinjskega jezera. 
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SUBIČEVA4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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