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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

37. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti 

-EPA 1212-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 16.6. 2004, ob 
obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-H) - skrajšani postopek, EPA 
1212-111, na podlagi 112. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide naj 
ponovno obravnava predlog zakona o dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-H) - skrajšani postopek, ter ga 
pripravi za obravnavo na seji zbora. 

UGOTOVITVENI SKLEP 
ob obravnavi obvestila o odstopu poslanca s funkcije predsednika Komisije 

) Državnega zbora RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ  

Državni zbor Republike Slovenije se je na 37. seji, dne 17. 6. 
2004, na podlagi drugega in tretjega odstavka 202. člena 
Poslovnika državnega zbora seznanil z naslednjim 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec 
državnega zbora gospod dr. Andrej Bajuk dne 21. 5. 2004 podal 

izjavo o odstopu s funkcije predsednika Komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ, 
zato mu z dnem 23. junija 2004 preneha funkcija predsednika 
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ. 
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Predlog zakona o 

NAGRADAH IN PRIZNANJIH ZA 

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO 

DEJAVNOST (ZNPRRD) 

- prva obravnava - EPA 1375 ■ III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-3311-0068 
številka: 173-04/2004-1 
Ljubljana, 17.06.2004 

V zvezi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
630-01/04-1/1 - EPA 1375-111 z dne 7.6.2004 in na podlagi 115. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-3311 -0068 
številka: 173-04/2004-1 
Ljubljana, 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 3.6.2004 
določila besedilo: 

' PREDLOGA ZAKONA O NAGRADAH IN PRIZNANJIH 
ZA RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DEJAVNOST, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
državnega zbora Republike Slovenije. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vlada 
Republike Slovenije pošilja popravek k predlogu zakona o 
nagradah in priznanjih za raziskovalno in razvojno dejavnost - 
prva obravnava in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Zoran Stančič, državn; sekretar na Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
mag. Dubravka Krneta, sekretarka v Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Popravek k predlogu zakona o nagradah in 

priznanjih za raziskovalno in razvojno 
dejavnost - prva obravnava 

Besedilo popravkov k členom: 

4. člen 

V prvi alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo »delo« dodata 
besedi »raziskovalke ali«, za besedo »raziskovalca« pa besedilo: 
»(v nadaljevanju: raziskovalec)«. 

10. člen 

Prvi stavek v prvem odstavku 10. člena se dopolni tako, da se 
glasi: »Odbor ima štirinajst članic ali članov (v nadaljevanju: člani) 
in predsednico ali predsednika (v nadaljevanju:, predsednik).« 

18. člen 

V 18. členu se za besedo »priznanje« dodata besedi 
»Ambasadorka ali«, za besedo »Slovenije« pa besedilo: »(v 
nadaljevanju: Ambasador znanosti Republike Slovenije)«. 

20. člen 

V 20. členu se za besedo »izroči« dodata besedi »ministrica ali« 
za besedo »minister« pa besedilo »(v nadaljevanju: minister)«. 

21. člen 

V 21. členu se na začetku stvaka dodata besedi:»Posameznici 
ali«, beseda »Posamezniku« pa se napiše z malo začetnico. 

22. člen 

V 22. členu se za besedo »predlaganja« dodata besedi »kandidatk 
ali«. 

PREDLOG ZAKONA O NAGRADAH IN 

PRIZNANJIH ZA RAZISKOVALNO IN 

RAZVOJNO DEJAVNOST 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Podelitev najvišjih državnih nagrad na področju znanosti ima dolgo 
tradicijo. Z odredbo Ministrstva za prosveto Narodne vlade 
Slovenije leta 1946 je bilo določeno, da upravni odbor 
Prešernovega sklada podeljuje nagrade tako za umetnost kot 
znanost. Po pet nagrad letno za znanost je podeljeval upravni 
odbor Prešernovega sklada vse do oblikovanja samostojnih 
nagrad za znanost. 

Ob smrti Borisa Kidriča leta 1953 je bil sprejet Zakon o skladu 
Borisa Kidriča, leta 1955 Statut, ki je opredelil poslovanje sklada 
in njegove bistvene naloge, leta 1957 pa so bile iz sklada podeljene 
prve nagrade najuspešnejšim znanstvenikom na področju 
raziskovalne dejavnosti. V letih 1957 do 1991 je bilo podeljenih 
131 Kidričevih nagrad in 389 nagrad Sklada Borisa Kidriča. 

5 sprejemom Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS št. 8/91 - 
I) in Pravilnika Republike Slovenije o nagradah in priznanjih za 
znanstveno raziskovalno delo (Ur. I. RS št. 23/97) so bile podane 
pravne podlage za podelitev Nagrad RS za znanstveno 
raziskovalno delo. Nagrade pod tem naslovom so se podeljevale 
6 let; podeljenih je bilo 32 nagrad. V letu 1998 je bil sprejet Pravilnik 
RS o nagradah in priznanjih za znanstveno-raziskovalno delo 
(Ur. I. RS št.39/98, št. 11 /99 in 33/01), ki je najvišje državne nagrade 
na področju znanosti poimenoval po poliglotu in svetovljanu, ter 
Slovencu evropsko odprtega formata Žigi Zoisu, baronu 
Edelsteinskem. 

Iz novega Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. I. R? 
št. 96/02) je poglavje o nagradah na področju znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti umaknjeno, ker se je pripravljalec zakona 
odločil, da to poglavje izenači z drugimi nagradami na državnem 
nivoju (na primer Prešernove in Bloudkove nagrade), ki jih urejaio 
posebni samostojni zakoni. 

2. Cilj, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Temeljni ciij zakona je s posebnim zakonom urediti podeljevanje 
nagrad za dosežke na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. Osnovni namen zakona je sistemsko urediti 
podeljevanje nagrad in priznanj za raziskovalne in razvojne 
dosežke posameznikom. Cilj podeljevanja nagrad je zahvala 
posameznikom za izredne dosežke. Hkrati je podeljevanje nagrad 
in priznanj odlična oblika promocije pomena znanosti in tehnologije 
za družbeni in gospodarski razvoj družbe in povečanje družbene 
ter individualne kakovosti življenja. S sistemsko ureditvijo 
nagrajevanja dosežkov na področju raziskav in razvoja bi se 
povečal družbeni ugled in pomen nagrad na področju raziskav in 
razvoja. 

Dosedanji zakon je določal le vrste dosežkov, na podlagi katerih 
se podeljujejo nagrade in priznanja, ne pa tudi vrste nagrad 
Opredelitev nagrad je bila prepuščena podzakonskim predpisom 
V izogib razvrednotenju pomena nagrad na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti, in sicer zaradi možnosti uvedbe večje^1 

števila nagrad in priznanj na podlagi podzakonskih predpisov, s o 
v predlogu zakona opredeljene vrste nagrad in priznanj ter namen1 

za njihovo podelitev. 

Nagrade in priznanja za dosežke na področju raziskovalne i'1 

razvojne dejavnosti so: Zoisova nagrada, Zoisovo priznanje' 
Priznanje Ambasador Republike Slovenije za znanost in Puhov° 
priznanje. 
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izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov 
Pri uvajanju novosti v gospodarsko sfero ministrstvo, pristojno 
2a tehnologijo do sedaj ni podeljevalo nagrade. Ta zakon bo 
omogočal temu ministrstvu podeliti Puhovo priznanje. 

Način dela Odbora za Zoisove nagrade in priznanja, način 
Predlaganja kandidatov, kriterije in merila za izbor kandidatov na 
Podlagi javnega poziva, način odločanja ter način podelitve nagrad 
se opredeli v posebnem predpisu, ki ga sprejme odbor in začne 
veljati po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. 
Predlaganje kandidatov, vsebina in oblika javnega razpisa, kriterije 
'n merila za podelitev, način odločanja, itd., za podelitev priznanja 
Ambasador Republike Slovenije za znanost ter Puhovega 
Priznanja pa bosta podrobneje urejala podzakonska akta, ki ju 
bosta izdala pristojna ministra, in sicer za znanost oziroma 
tehnologijo. Nagrade so rangirane v smislu, da najvišjo državno 
riagrado in najvišje državno priznanje izročata predsednik države 
iri predsednik Odbora Republike Slovenije za Zoisove nagrade in 
Priznanja, ostala priznanja pa izročata pristojna ministra. 

3- Ocena finančnih posledic predloga zakona 

finančne posledice zakona izhajajo iz števila in načina podelitve 
nagrad in priznanj. Zakon predvideva podelitev največ štirih 
Zoisovih nagrad in pet Zoisovih priznanj. Največje možno število 
drugih nagrad bo opredeljeno v pravilnikih ministra, pristojnega 
2a znanost oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo. 
Ministrstvo pristojno za znanost že zagotavlja v okviru programa 
0501, postavke 1899 »Nagrade na področju znanosti« skupni 
obseg 32 Mio SIT v letu 2004. Obseg teh sredstev zadošča za 
Plačilo vseh stroškov povezanih s slovesnostmi podelitve Zoisovih 
Nagrad, Zoisovih priznanj in priznanj Ambasador znanosti 
Republike Slovenije in izplačili nagrad. Skupno število nagrad za 
Področje raziskovalne dejavnosti se ne bo povečalo, zato 
Predvidevamo, da edina finančna posledica zakona izhaja iz 
Podeljevanja Puhovih priznanj, saj le teh do sedaj ni bilo. Če bo 
število in način podelitve Puhovih priznanj primerljiv s številom in 
načinom podelitve priznanj Ambasador znanosti Republike 
^'ovenije ocenjujemo, da bo moralo ministrstvo, pristojno za 
'6hnologijo planirati dodatna sredstva iz državnega proračuna v 
obsegu 5 Mio Sit ali pa zagotoviti ta sredstva iz obstoječih 
Materialnih stroškov ministrstva. 

Primerjalno pravni pregled 

dodeljevanje nagrad za znanstveno raziskovalno odličnost je v 
državah EU pa tudi drugje po svetu, npr. ZDA organizirano zelo 
različno, tako glede institucije, ki jo podeljuje, glede namena in 
V|šine nagrade, glede ciljne skupine nagrajencev, glede 
Predlagateljev. 

^ Avstriji so npr. znane nagrade, ki jih podeljujeta Avstrijska 
^ademija znanosti (0AW) ali Avstrijska znanstvena fundacija 

WF). OAW v okviru programa Kopfe tako npr. podeljuje nagrado 
rvvina Schrodingerja v višini 15.000 G za vrhunske znanstvene 

P°sežke s področja matematičnih in naravoslovnih ved, nagrado 
r|tza Pregla v višini 3.700 C na področju za pomembne dosežke 

* 2adnjih treh let na področju mikrokemije, nagrado Ericha Schmida 
v'šini 3.700 € za pomembne dosežke na področjih 

*sPerimentalne ali teoretične fizike znanstvenicam, mlajšim od 
'et, nagrado Ignaza L. Liebna v višini 18.000 C za vrhunske 

°sežke znanstvenikov, starejših od 36 let, iz držav nekdanje 
stro-Ogrske monarhije. 

Podeljuje najbolj prestižno, VVittgesteinovo nagrado po 
°°blastilu Zveznega ministrstva za šolstvo, znanost in kulturo. 

Nagrada znaša 1.5 M €, namenjena pa je vrhunskim 
znanstvenicam in znanstvenikom katere koli znanstvene disci- 
pline, starim največ 50 let s ciljem, da se jim za naslednjih 5 let 
omogoči v največji meri svobodno znanstveno ustvarjanje. 
Nagrado podeljuje minister za znanost na predlog mednarodne 
žirije. 

Nemška znanstvena fundacija (DFG) podeljuje najvišje dotirano 
nagrado za izjemne znanstvene dosežke, nagrado Gottfrieda 
VVilhelma Leibniza. Višina nagrade je odvisna od znanstvene dis- 
cipline nagrajenca in znaša 1.55 MG za eksperimentalne raziskave 
oz. 770.000 G za teoretske raziskave, uporabi pa se lahko izključno 
v raziskovalne namene. Nagrado podeljuje predsednik DFG na 
predlog žirije, ki ima nacionalno sestavo. Predsednik žirije je 
predsednik DFG. 

Sklad Ludviga Holberga, ki ga je ustanovila norveška vlada z 
finančnim vložkom cca 25 MG podeljuje mednarodno nagrado 
Ludviga Holberga za vrhunske znanstvene dosežke na področju 
hurnanistike in družboslovja in znaša 520.000 G ter nagrado Nilsa 
Klima v višini 30.000 G za pomembne dosežke mladih 
raziskovalcev iz Nordijskih držav na istih znanstvenih področjih. 
S skladom upravlja Ministrstvo za šolstvo in raziskovalno 
dejavnost, izbor nagrajencev in podelitve nagrade pa izvaja 
Univerza v Bergnu preko Odbora sklada in mednarodnega 
Znanstvenega komiteja sklada. Vse procedure potekajo v skladu 
s pravili, ki jih določa ministrstvo, le-to pa enkrat letno poda 
parlamentu finančno poročilo. 

5. Druge posledice 

Sprejem zakona ne ob imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa vrste nagrad in priznanj za dosežke na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopek predlaganja in 
podeljevanja teh nagrad. 

2. člen 

Državna nagrada in priznanje za dosežke na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti sta: 

Zoisova nagrada, 
Zoisovo priznanje. 

Zoisova nagrada oziroma Zoisovo priznanje sta najvišja nagrada 
oziroma priznanje Republike Slovenije na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti. 

3. člen 

Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti se podeljujeta 
še: 

Priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije, 
Puhovo priznanje. 
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II. Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje 

4. člen 

Zoisova nagrada se podeli za: 
življenjsko delo raziskovalke ali raziskovalca (v nadaljevanju: 
raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na 
področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
vrhunske dosežke na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. 

Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

5. člen 

Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec 
v Sloveniji oziroma v zamejstvu, ki je s svojimi dosežki trajno 
prispeval k razvoju raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. 

Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti in za Zoisovo priznanje se 
upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred 
predlaganjem. 

6. člen 

Vsako leto se lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ 
pet Zoisovih priznanj. 

7. člen 

Posamezniku se lahko podeli največ eno Zoisovo nagrado za 
vrhunske dosežke na področju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti in eno Zoisovo priznanje. 

Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje se posmrtno praviloma ne 
moreta podeliti. Izjemoma se lahko posmrtno podelita samo, če je 
raziskovalec še živel med sprejemanjem odločitve o podelitvi 
Zoisove nagrade oziroma Zoisovega priznanja. 

III. Odbor za Zoisove nagrade in priznanja 

8. člen 

Zoisove nagrade in Zoisova priznanja podeljuje Odbor Republike 
Slovenije za Zoisove nagrade in priznanja (v nadaljnjem besedilu: 
Odbor). 

9. člen 

O Zoisovih nagradah in Zoisovih priznanjih odloča Odbor. 

Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, 
pristojnega za znanost, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, univerz, Gospodarske zbornice Slovenije in javnih 
raziskovalnih zavodov. 

10. člen 

Odbor ima štirinajst članic ali članov (v nadaljevanju: člani) in 
predsednico ali predsednika (v nadaljevanju: predsednik). 

Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih 
ved. 

Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo štirih let tako, 
da se pri prvem imenovanju za sedem članov odbora določi 
mandat dveh let, za ostale pa štiri leta. 

Delo Odbora je častno in brezplačno. 

11. člen 

Za pomoč pri izbiri kandidatov za podelitev Zoisovih nagrad in 
Zoisovih priznanj lahko Odbor imenuje strokovne komisije za 
širša področja. 

12. člen 

Odbor sprejme pravilnik, ki podrobneje določa način dela Odbom. 
način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela. 
način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega razpisa, 
kriterije in merila za podelitev Zoisovih nagrad in Zoisovih priznanj 
način odločanja, ter način podelitve nagrad. Pravilnik začne veljati 
po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije in se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

13. člen 

Delo Odbora je javno. Odbor: 
objavi razpis za Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje, 
objavi poročilo o svojem delu. 

14. člen 

Strokovna in administrativno-tehnična opravila za Odbor opravlja 
ministrstvo, pristojno za znanost. 

Sredstva za delo Odbora so zagotovljena v proračunu Republiku 
Slovenije. 

IV. Zbiranje predlogov in podelitev Zoisove nagrade 
in Zoisovega priznanja 

15. člen 

Odbor objavi vsako leto javni razpis za podelitev Zoisove nagrade 
in Zoisovega priznanja. 

Kandidate za Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko 
predlagajo fizične in pravne osebe. 

16. člen 

Zoisove nagrade in Zoisova priznanja se podelijo vsako ieto ob 
obletnici rojstva Žige Zoisa. 

17. člen 

Odbor določi razmerje med višino Zoisove nagrade in Zoisoveg3 

priznanja. 

Sredstva za Zoisove nagrade in Zoisova priznanja so zagotovljena 
v proračunu Republike Slovenije. 
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V. Priznanje Ambasador znanosti Republike VI. Prehodne in končne določbe 
Slovenije in Puhovo priznanje 

18. člen 

Za pomembne dosežke pri uveljavljanju slovenske znanosti v 
mednarodnem okolju ministrstvo, pristojno za znanost podeljuje 
Priznanje Ambasadorka ali Ambasador (v nadaljevanju: 
Ambasador) znanosti Republike Slovenije. 

19. člen 

Za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti 
ministrstvo, pristojno za tehnologijo, podeljuje Puhovo priznanje 
za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov 
Pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. 

20. člen 

Priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije podeli 
ministrica ali minister (v nadaljevanju: minister), pristojen za 
znanost. Puhovo priznanje podeli minister, pristojen za tehnologijo. 

21. člen 

Posameznici ali posamezniku se priznanje, določeno v 18. in 19. 
°'enu tega zakona, lahko podeli samo enkrat. 

22. člen 

Podrobnejši način predlaganja kandidatk ali kandidatov, obliko in 
vsebino javnega razpisa, kriterije in merila za podelitev priznanj, 
riačin odločanja, ter način podelitve priznanja Ambasador znanosti 
Republike Slovenije in Puhovega priznanja določi s pravilnikom 
Minister, pristojen za znanost, oziroma minister, pristojen za 
tehnologijo. 

23. člen 

Zoisove nagrade in Zoisova priznanja ter druge nagrade za 
dosežke na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti podeljene 
do uveljavitve tega zakona, so enakovredne nagradam in 
priznanjem, podeljenim v skladu s tem zakonom. 

24. člen 

Pravilniki iz 12. in 22. člena tega zakona se izdajo najpozneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

25. člen 

Mandat članov Komisije Republike Slovenije za nagrade in 
priznanja preneha z imenovanjem novih članov v Odbor Republike 
Slovenije za Zoisove nagrade in priznanja. 

26. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 38. in 39. člen 
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1). 

Do sprejema pravilnikov iz 12. in 22. člena tega zakona se uporablja 
Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za 
znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list RS št. 39/98, 11/99 in 
33/01). 

27. člen 

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

K 1. členu 

Uvodna določba, zajeta v 1. členu, opredeli vsebino zakona, in 
sicer vrste nagrad in priznanj za dosežke na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti ter postopek predlaganja in podeljevanja 
teh nagrad. 

K 2. in 3. členu 

V 2. in 3. členu so posebej navedene nagrada in tri vrste priznanj 
na področju raziskvatne in razvojne dejavnosti. To so Zoisova 
nagrada, Zoisovo priznanje, priznanje Ambasador Republike 
Slovenije za znanost in Puhovo priznanje. 

11. člen omogoča odboru, da le-ta imenuje strokovne komisije, ki 
mu svetujejo in nudijo pomoč pri delu. 

12. člen nalaga odboru sprejem pravilnika in opredeljuje vsebino 
pravilnika. Pravilnik začne veljati po predhodnem soglasju Vlade 
Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

V 13. členu je opredeljena javnost dela odbora, in sicer z objavo 
razpisov za Zoisove nagrade in priznanja ter z objavo poročil o 
delu odbora. 

14. člen zakona posebej določa, da so sredstva za delo odbora 
zagotovljena v državnem proračunu. 

K 4. do 7. členu 

Od 4. do 7. člena so podane določbe o namenu podeljevanja ter o 
pogojih za pridobitev Zoisove nagrade in Zoisovega priznanja. 

4. člen določa, da se Zoisova nagrada podeli za življenjsko delo 
raziskovalca in za vrhunske dosežke na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti. Zoisovo priznanje pa se podeli za 
pomembne dosežke na omenjenih področjih. 

V 5. členu so navedeni pogoji za podelitev nagrad in priznanj po 
tem zakonu, in sicer Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko 
prejme raziskovalec v Sloveniji oziroma v zamejstvu, ki je s svojimi 
dosežki trajno prispeval k razvoju raziskovalne in razvojne 
dejavnosti v Sloveniji. Dodaten pogoj za podelitev Zoisove nagrade 
za vrhunske dosežke in za podelitev Zoisovega priznanja za 
pomembne dosežke je, da se upoštevajo dela, ki so bila objavljena 
v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem. 

6. in 7. člen določata omejitve glede števila podelitev Zoisovih 
nagrad in Zoisovih priznanj. Letno se lahko podeli največ štiri 
Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj, posameznik pa 
lahko dobi največ eno Zoisovo nagrado in eno Zoisovo priznanje. 
To nagrado in to priznanje se posmrtno ne moreta podeliti, razen 
v izjemnem primeru, če je raziskovalec še živel med sprejemanjem 
odločitve o podelitvi nagrade. 

K 8. do 14. členu 

V členih od 8 do 14 so določbe o sestavi, mandatu, pristojnostih 
odbora, ki vodi postopek v zvezi s podeljevanjem Zoisove nagrade 
in Zoisovega priznanja. 

8. člen določa' da Zoisove nagrade in Zoisova priznanja podeljuje 
Odbor Republike Slovenije za Zoisove nagrade in priznanja. 

V 9. členu je opredeljeno, da odbor imenuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, 
slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerz, 
Gospodarske zbornice Slovenije in javnih raziskovalnih zavodov. 

V 10. členu je določeno število članov odbora in mandat. Odbor 
ima 14 članov in predsednika, predsednik in člani pa so imenovani 
za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za sedem 
članov odbora določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta. 

K 15. členu 

15. člen nalaga odboru, da vsako leto objavi javni razpis za podelitev 
Zoisove nagrade. Kandidate lahko predlagajo tako fizične kot 
pravne osebe. 

K 16. členu 

V 16. členu je opredeljen dan podeljevanja, in sicer je to obletnica 
rojstva Žiga Zoisa. 

K 17. členu 

17. člen določa, da razmerje med višino Zoisove nagrade in 
Zoisovim priznanjem določa odbor, sredstva pa zagotavlja 
Republike Slovenija iz državnega proračuna. 

K 18. do 22. členu 

V členih od 18 do 22 sta opredeljeni priznanje Ambasador znanosti 
Republike Slovenije in Puhovo priznanje. 18. in 19. člen določata 
da priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije podeli 
ministrstvo, pristojno za znanost, in sicer za pomembne dosežke 
pri uveljavljanju slovenske znanosti v mednarodnem okolju. 
Puhovo priznanje pa podeli ministrstvo, pristojno za tehnologijo, 
za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov 
pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. 

Po določbi 20. člena priznanje Ambasador znanosti Republike 
Slovenije izroči minister, pristojen za znanost, Puhovo priznanje 
pa minister, pristojen za tehnologijo. 

Na podlagi 21. člena se posamezniku priznanje Ambasadoi 
znanosti Republike Slovenije kot tudi Puhovo priznanje lahko podeli 
samo enkrat. 

22. člen pa opredeljuje vsebino podzakonskega akta, ki ga glede 
priznanja Ambasador znanosti Republike Slovenije izda minister. 
pristojen za znanost, glede Puhovega priznanja pa minister, 
pristojen za tehnologijo. 
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K 23. členu 

23. člen izenačuje nagrade in priznanja za dosežke na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti podeljene po Zakonu o 
raziskovalni dejavnosti (Uradni list Rs, št. 8/91-1) z nagradami in 
priznanji, ki bodo podeljena po tem zakonu. 

K 24. členu 

V 24. členu (roki za izdajo pravilnikov po tem zakonu) in v 25. 
členu (trajanje mandata Komisije Republike Slovenije za nagrade) 

so časovno določene naloge posameznim izvajalcem po tem 
zakonu. 

K 26. in 27. členu 

Člena 26 in 27 predstavljata prehodni določbi, in sicer 25. člen 
določa prenehanje veljavnosti 38. in 39. člena Zakona o 
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1) in rok uporabe 
pravilnika, izdanega na podlagi Zakona o raziskovalni dejavnosti. 
27. člen določa vacatio legis, in sicer začne ta zakon veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

24-junij 2004 11 poročevalec, št. 84 



' 

. 
, 

' 
. ■ 

' ' 

. 

, 

. 

- 

.. ■■ II ■ 

' 

- ■ 

. 
. 

■ 

1 

. 

poročevalec, št. 84 12 24. junij 2004 



Predlog zakona o 

PLANINSKIH POTEH (ZPIanP) 

- prva obravnava - EPA 1404 - III 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 
prvopodpisani Rudolf Moge 

Ljubljana, 18.06.2004 

ZADEVA: Predlog zakona Zakona o planinskih poteh 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 1. odstavka 
114. člena ter 115. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O PLANINSKIH POTEH 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Predlagajo, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po rednem postopku, saj gre za sistemsko ureditev 
področja planinskih poti. Sporočajo, da bo pri obravnavi 
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora 
v imenu predlagateljev sodeloval poslanec Rudolf Moge. 

Poslanci: 

Rudolf Moge, l.r. 
Bogomir Vnučec, l.r. 

Vojko Čeligoj, l.r. 
Janez Podobnik, l.r. 

Samo Bevk, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA O PLANINSKIH POTEH 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Planinstvo opredeljujemo kot splet športnih, rekreativnih, gospodarskih, 
humanitarnih, raziskovalnih in kulturnih dejavnosti povezanih z gorsko naravo. 
Po podatkih raziskave slovensko javno mnenje je po priljubljenosti na visokem 
petem mestu (aktivno se z njim ukvarja kar 14,2 % prebivalstva). V poročilu o 
stanju okolja v Sloveniji 2002 najdemo podatek »da planinske postojanke obišče 
nad 1,5 milijona Slovencev letno«. Planinstvo se je začelo uveljavljati že v 19. 
stoletju, danes pa je planinska organizacija z 244 planinskimi društvi široko 
razpredena po vsej državi. Planinska zveza Slovenije se je razvila v 
prostovoljno, nepridobitno, civilnodružbeno organizacijo. Za obdobje po drugi 
svetovni vojni je značilna intenzivna dejavnost opremljanja gorskega sveta s 
planinskimi potmi in kočami. Dogajanje je temeljilo na strateški usmeritvi, da je 
treba delovnim ljudem omogočiti izlete v bližnje gore, saj je obisk oddaljenih gora 
ob koncu tedna zaradi delovnega časa in slabih prometnih zvez skoraj nemogoč. 
Tako je bila obnovljena in dograjena planinska infrastruktura, ki trenutno obsega 
168 planinskih koč in bivakov (samo po drugi svetovni vojni je bilo odprtih 93 
planinskih koč na mestih, kjer jih prej ni bilo). 

Planinstvo, ki temelji na doživljanju narave kot posebne vrednote, ima neprecenljiv 
pomen za ohranjanje kulturnega in etičnega odnosa ljudi do narave in je eden od 
temeljev okoljevarstvenega gibanja. Zato lahko bistveno prispeva k trajnostnemu 
razvoju gorskih območij, saj je za prebivalce gora pomemben dejavnik gospodarskega 
razvoja. Danes je pomen planinstva predvsem v prijetnem, sproščenem in aktivnem 
preživljanju prostega časa, v zdravem naravnem in socialnem okolju, v izgradnji 
svobodne, ustvarjalne in vsestransko razvite osebnosti, v obnavljanju in ohranjanju 
psihičnih in telesnih sposobnosti na visoki ravni. Preprosto gibanje (prevladuje hoja), 
združeno s poglobljenim stikom z naravo, finančna dostopnost, razvejana planinska 
organizacija in tradicija so dejavniki vzpodbujanja gomiške dejavnosti. Zaradi 
pokrajinskih značilnosti, prostočasne množične športno rekreativne dejavnosti in 
kakovostnega učinka za spreminjanje in zadrževanje zdravega psihosomatskega 
statusa je planinstvo postalo identiteta in vrednota slovenskega naroda in državljanov 
Republike Slovenije. 

V lanskem letu je slovenski gorski svet obiskalo preko milijon in pol planincev. 
Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS), v katero je vključenih okoli 240 
planinskih društev (v nadaljevanju: PD) z nekaj nad 67.000 člani vzdržuje sama ali 
preko svojih članov (PD) več kot 7000 km planinskih poti, ki jih je zgradila oz. 
"nadelala" v razdobju od ustanovitve Slovenskega planinskega društva (SPD) v letu 
1893 (predhodnika sedanje PZS) do danes. Nekaj planinskih pot je nastalo že pred 
ustanovitvijo SPD. Večina teh planinskih poti obstoji že 20, 30, 50 ali več let, nekatere 
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so stare že preko 100 let. Prva nadelana planinska pot je bila urejena po severnem 
pobočju Donačke gore že davnega leta 1853; prva markirana pot iz Bohinja na Triglav 
pa leta 1879. Dobro vzdrževane in urejene planinske poti, za katere skrbi množica 
planinskih prostovoljnih delavcev - markaci^tov, vodijo do planinskih koč in zavetišč, 
kjer je možno prenočevanje ter drugih planinskih objektov, širom po naši državi, 
predvsem v sredogorju in visokogorju. Dejavnost PZS in njenih članov predstavlja 
upoštevanja vreden del slovenske turistične in športno-rekreacijske ponudbe in 
prispeva k ustvarjanju precejšnjega dela dohodka na področju turizma in gostinstva v 
državi. 

Temeljni razlog za sprejem zakona o planinskih poteh je dejstvo, da se danes, ko je 
poudarek na zasebni lastnini, vse pogosteje pojavljajo lastniki zemljišč, ki postavljajo 
na planinske poti različne zapreke in onemogočajo uporabo planinskih poti. Nekako do 
nastanka samostojne države Republike Slovenije so lastniki in uporabniki zemljišč 
brez ugovorov spoštovali že dalj časa obstoječe planinske poti, sedaj je stanje slabše. 

PZS ima v svojem Statutu sicer zapisano, da so planinske poti, ki so posebej 
označene s planinsko markacijo in zavarovane, javne poti, kot podaljšek javnih cest in 
komunikacij. Vendar omenjena statutarna določba ne zavezuje lastnikov zemljišč, 
preko katerih so speljane planinske poti. Predlagatelji menimo, da to potrebno urediti s 
zakonskim predpisom. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 33. členu 
zagotavlja pravico do zasebne lastnine. Omejitve pravic, ki izvirajo iz zasebne lastnine, 
so dopustne le z zakonom. 

V Zakonu o javnih cestah iz ieta 1997 je določeno, da so v Sloveniji javne ceste 
državne in občinske ceste. Državne ceste so v lasti Republike Slovenije, občinske 
ceste pa v lasti občin. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. 
Iz 14. člena tega zakona izhaja, da je javna pot občinska cesta, ki ne izpolnjuje 
minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je namenjena samo določenim vrstam 
udeležencev v prometu (krajevne in vaške ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, 
jezdece, gonjače in podobne). 

V statutu Planinske zveze Slovenije je določeno, kaj vse so planinski objekti: to so 
planinske koče, planinske poti in drugi objekti, ki služijo planinski dejavnosti. Planinske 
poti, ki so posebej označene s planinsko markacijo in so zavarovane, so javne poti kot 
podaljšek javnih cest in poti. Planinske markacije in kažipoti so oznake javnega 
pomena. 

Označene in po potrebi zavarovane planinske poti so nujno potrebne za varno hojo 
obiskovalcev našega gorskega sveta, ki jih je vsako leto več. Planinska organizacija z 
gradnjo in vzdrževanjem planinskih koč s številnimi ležišči in nočitvami, ter 
vzdrževanjem markiranih planinskih poti predstavlja pomemben del turističnega 
gospodarstva naše države. Planinske organizacije s planinskimi šolami, tabori in na 
druge načine vzgajajo mladino in starejše za varno hojo v gore, kar je nedvomno med 
najbolj zdravimi načini rekreacije za mlade in stare. Celotna dejavnost planinskih 
organizacij je v javnem interesu. V 110 letih organiziranega planinstva v Sloveniji je 
bilo vloženega veliko truda in pri gradnji in vzdrževanju planinskih koč in poti. 

Pomemben del planinstva predstavlja skrb za varstvo gorske in ostale narave, skrb za 
ohranitev rastlinskega in živalskega sveta, kar je nadaljni razlog za sprejem zakona. 
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Obstaja tudi velika želja planincev in planinskih organizacij po zakonu, ki bi omogočil 
nemoten dostop do planinskega in gorskega sveta na odgovoren način. Sprejem tega 
bo zakona zadostil cilju, ki je bil v naši državi že neštetokrat proklamiran in tudi 
uzakonjen, namreč varstvu narave. V kolikor omogočimo (in predlog zakona vsebuje 
to rešitev) številnim obiskovalcem planinskega sveta nemoten dostop do številnih 
planinskih koč in planinskih vrhov oz. gora, bomo bistveno zmanjšali zahajanje 
posameznikov po brezpotjih planinskega in gorskega sveta, v katerem raste veliko z 
zakonom zaščitenih rastlin in živi prav na tak način zaščitenih redkih živali. 

Zaščita nemotene uporabe že obstoječih ter vzdrževanih markiranih planinskih poti in 
zaščita Knafelčeve markacije in drugih že dolgo časa uporabljanih označb na 
planinskih poteh, ki zagotavljajo varnost vseh tistih, ki po teh poteh hodijo, je po 
mnenju predlagateljev nujna. 

Pravna ureditev kot jo prinaša predlog zakona na našem področju ni novost. Podobna 
ureditev je v naših krajih že veljala po "Naredbi bana Dravske banovine o 
zaznamovanju poti, stez in smuških smeri (o markacijah) v Dravski banovini". Ta 
"naredba" je bila objavljena v "Službenem listu kraljevine Jugoslavije, Kraljevske 
banske uprave Dravske banovine z dne, 18. novembra 1933". 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon ureja označevanje in vzdrževanje planinskih poti in nemoteno gibanje 
obiskovalcev po njih. Planinske poti morajo omogočati obiskovalcem gora različne 
oblike gibanja: prevladuje hoja, sledi pa ji plezanje, v zimskih razmerah pa se hoji 
nekako do gozdne meje pridruži tudi tumo smučanje. 

Ta določba sledi namenu planinstva v alpski državi in usmeritvi, naj se ta dejavnost 
omogoči prebivalstvu vseh delov Slovenije. Dejstvo je, da se je po drugi svetovni vojni 
omrežje zaznamovanih planinskih poti močno podaljšalo in razširilo v vse slovenske 
pokrajine. Po podatkih Planinske zveze Slovenije vzdržuje planinska organizacija 1442 
planinskih poti v skupni dolžini okrog 7000 km. Na območju alpskega sveta je 69 % 
vseh planinskih poti v Sloveniji, v dinarskem svetu 19 %, v panonskem svetu 10 % in v 
primorskem svetu 2 %. Zaradi visoke doživljajske vrednosti je tudi gostota planinskih 
poti največja v alpskem svetu, kjer je to razmerje 1 km/km2 površja. V dinarskem svetu 
je razporeditev planinskih poti neenakomerna zaradi močne poraščenosti z gozdom in 
zaradi oddaljenosti od urbanih središč, gostota planinskih poti pa je okrog 0,4 km/km2 

površja. V ostalih pokrajinah je gostota planinskih poti manjša, vseeno pa lahko 
ugotovimo, da so vse slovenske pokrajine kljub različni pokrajinski primernosti za 
planinstvo opremljene s planinskimi potmi in kočami. 

Predlog zakona natančno določa definicijo in vrste planinskih poti. Vse markirane 
planinske poti - steze, ki potekajo v pasu nad drevesno mejo, kjer ni gospodarske 
rabe prostora (razen pašništva in lovstva) so poti, ki jih za svojo dejavnost uporablja 
planinska organizacija. Te poti je zgradila in jih v celoti vzdržuje in označuje planinska 
organizacija preko planinskih društev. 
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Tudi markirane planinske steze, ki potekajo v gozdnem pasu predvsem na predelih, 
kjer se nahaja tako imenovani varovalni gozd so zaradi lažje prehodnosti terena poti 
označene in markirane in jih planinska organizacija uporablja tudi za svoje potrebe. Te 
poti uporabljajo poleg planincev tudi lovci in domačini. Za vzdrževanje in označevanje 
teh poti skrbijo planinska društva iz svojih finančnih virov. Del sredstev pa pridobijo 
tudi od lokalnih skupnosti saj je večina teh steza pomembnih tudi za razvoj 
rekreacijskega turizma saj te poti vodijo tudi do raznih naravnih (slapovi, stene, 
soteske, jame itd.), kulturnih (cerkvice, kapele, spomeniki itd.) in ostalih znamenitosti. 

Gozdne vlake in gozdne kolovoze, ki jih planinska organizacija le označuje in le delno 
tudi vzdržuje - urejajo, nadelujejo in vzdržujejo gozdna gospodarstva za lastne potrebe 
in za potrebe lastnikov gozda. Uporaba teh komunikacij je dogovorjena in dovoljena 
sporazumno med Zavodom za gozdove in planinsko organizacijo. Precej teh poti je že 
uveljavljenih kot rekreacijskih pešpoti za potrebe rekreiranje družin in starejših in ne 
služijo samo za potrebe planinstva. V zadnjem obdobju se nekaj teh poti uporablja tudi 
za potrebe gorskih kolesarjev. Vzdrževanje teh poti se financira iz sredstev Zavoda za 
gozdove oz. sredstev lastnikov gozda. 

Gozdne ceste v celoti vzdržujejo gozdna gospodarstva in lastniki gozda. Precej teh 
cest - predvsem v sredogorju uporablja za svoje markirane planinske poti tudi 
planinska organizacija predvsem tam, kjer ni gozdnih stez. Ta te komunikacije le 
označuje vzdrževanje pa je v pristojnosti gozdnih gospodarstev. 

Slovenci smo prvi začeli uvajati obhodnice (vezne in krožne planinske poti). Najbolj 
znana je Slovenska planinska pot, ki povezuje 69 obveznih točk od Maribora do 
Ankarana je bila odprta leta 1953. Idejo zanjo je dal prof. Ivan Šumljak (1899-1984) iz 
Maribora na zboru markacistov Slovenije 21.junija 1950. Je prva in najstarejša vezna 
pot v Evropi po vzoru katere so nastale številne druge poti tako pri nas kot v Evropi. 
Dopolnjuje jo razširjena planinska pot (35 točk), ki nam pomaga odkriti tudi planinsko 
navidez manj zanimiva območja Slovenije. 

V Sloveniji je opremljenih in znanih okrog 70 veznih in krožnih poti, med njimi so tudi 
turistične in kulturno-zgodovinske poti. Najdaljša in zgodovinsko podprta je pot kurirjev 
in vezistov NOV Slovenije, ki povezuje 88 kontrolnih točk od Gančanov v Prekmurju do 
Slavnika. Leta 1972 je bila odprta »Pot prijateljstva«, ki vsebuje 30 vrhov Furlanije- 
Julijske Krajine, Koroške in Slovenije, ki je bila leta 1996 razširjena na 60 vrhov. Po 
Sloveniji potekata dve evropski pešpoti: E6 (od Baltika do Jadrana - odsek od Radelj 
do Strunjana) in E7 (od Atlantika do črnega morja - odsek od Robičja do Hodoša - 
Pot Zorana Naprudnika). Ob Mednarodnem letu gora (2002) je osem planinskih 
organizacij alpskih držav pripravilo dolgo alpsko obhodnico - Via Alpina, ki poteka od 
Italije preko Slovenije, Avstrije, Nemčije, Lihtenštajna, Francije, Švice do Monaka. 

Druge urejene in označene poti 

Nekatere planinske poti sodijo glede na čas in okoliščine nastanka ali glede na način 
gradnje med objekte pomembne slovenske kulturne in tehnične dediščine. Takšne so 
poti, ki so nastale med prvo svetovno vojno (mulatiera iz Ukanca na Komno, na 
Bogatinsko sedlo, Km in preko Lepene v Trento). Zgodovinsko pomembne so poti, ki 
so nastale zaradi spremembe meje po podpisu Rapalske mirovne pogodbe leta 1920 
(Hanzova pot na Prisank (1926), Hanzova pot na Malo Mojstrovko (1928), poti na 
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Rjavino (1930), Vrbanovo špico in Cmir (1931)). 

Na nekaterih planinskih poteh (Koželjeva pot od Stahovice do Kamniške Bistrice) ali 
njihovih delih so urejene naravoslovne učne poti (gozdne, geografske iri geološke 
učne poti). Gre za samovodeno obliko predstavljanja in razlaganja gorske narave, s 
katero obiskovalci spoznavajo zanimive naravne procese, oblike in pojave, ki so 
razloženi ali predstavljeni na različne načine (opozorilne table, informativni vodniki, 
zgibanke...). 

V zadnjih desetletjih so gorske pokrajine postale turistično in rekreacijsko območje, ki 
ga vsako leto obiščejo milijoni ljudi. Turizem in rekreacija s svojim nepremišljenim 
razvojem marsikje po svetu ogrožata prav tiste danosti, ki jima omogočajo obstoj. Skrb 
za označevanje, nadelavo in stalno vzdrževanje planinskih poti je zato ena 
najpomembnejših nalog planinske organizacije. Še zlasti, ker vsi obiskovalci gora niso 
ustrezno usposobljeni in opremljeni. 

Zaradi zmanjšanja možnosti zdrsa ali padca so na izpostavljenih mestih na zahtevih in 
zelo zahtevnih planinskih poteh vgrajene varovalne naprave. Varovalne naprave 
omogočajo lažje, hitrejše in varnejše napredovanje čez zahtevne odseke planinskih 
poti, kar pa obiskovalcev v ničemer ne odvezuje upoštevanja osnovnih pravil varnosti, 
tako glede gibanja kot opreme. 

Zaradi množičnosti v zadnjem obdobju stopa v ospredje poleg osebne varnosti tudi 
skrb za varovanje gorske narave. Planinska zveza Slovenije se je odločila, da v 
gorskem svetu ne bo več nadelavala novih poti, temveč bo skrbela le za vzdrževanje 
in ekološko prenovo obstoječih. V sklop teh opravil sodijo čiščenje in redno 
vzdrževanje poti, izboljšava s prestavitvijo ali zmanjšanjem naklona poti, utrjevanje in 
odvodnjavanje poti in obnova varovalnih naprav. 

Financiranje planinskih poti je danes v pristojnosti planinskih društev iz njihovega 
dohodka od gospodarske dejavnosti. Pri'zavarovanih poteh financiranje poteka iz 
sredstev države (ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Fundacije za financiranje 
športnih organizacij). Glede na pomen in razvoj gorskega turizma in pomena hoje po 
označenih poteh zaradi ohranjanje narave predlog zakona prinaša tudi določbo o 
financiranju. 

V precejšnjem delu potekajo planinske poti po že obstoječih javnih cestah in poteh ter 
po gozdnih cestah, kjer glede prehoda ni nobenih težav. Te se pojavljajo tam, kjer 
potekajo po zasebnih gozdovih in kmetijskih zemljiščih. Cilj Zakona o planinskih poteh 
je, da se omogoči nemoten prehod po že dalj časa obstoječih planinskih poteh. 

3. FINANČNE POSLEDICE PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN 
IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu niso v celoti zagotovljena, zato 
predlagatelji ocenjujejo, da je potrebna dodatna obremenitev državnega proračuna. 

Sedaj se vzdrževanje zavarovanih visokogorskih planinskih poti financira iz 
sredstev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Fundacije za financiranje 
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športnih organizacij. Iz teh sredstev PZS pokrije 50% stroškov obnove. 50% pa 
zagotovijo planinska društva sama iz lastnih sredstev (material potreben za obnovo 
poti, prehrano za svoje markaciste in prevoze do delovišč). 

Znaten delež prispeva tudi ministrstvo za obrambo z brezplačnimi helikopterskimi 
prevozi. 

Za visokogorske poti ni stalnih finančnih virov s strani države. 

Način financiranja s strani države v letu 2003 

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport 2.500.000 SIT 
Fundacija za financiranje športnih organizacij 3.000.000 SIT 
Ministrstvo za obrambo 
(10 ur helikopterskih poletov) 

3.500.000 SIT 

SKUPAJ 9.000.000 SIT 

Redno vzdrževanje planinskih poti je pomembna preventiva, saj se na tak način število 
gorskih nesreč bistveno zmanjša. Če bi hoteli imeti vse poti vzdrževane po 
predpisanih normativih in stopnji varnosti tudi za manj vešče planince, bi rabili letno 
vsaj 20 milijonov sredstev. Zato predlagatelji predlagamo povečanje sredstev iz 
državnega proračuna za dodatnih 11 milijonov tolaijev sredstev. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

Vsebina predloga zakona sama po sebi ni vsebina prava držav EU. Vsaka 
država po svoje ureja to tematiko z zakonskimi , podzakonskimi ali drugimi 
predpisi. Primerjava je osredotočena predvsem na problematiko prostega 
prehoda. 

Pred prikazom ureditve v posameznih državah velja omeniti organizacijo Club Are 
Alpin. Gre za mednarodno organizacijo, ustanovljeno leta 1995 v Liechtensteinu z 
namenom, da bi se skupno reševali različni problemi v alpskem prostoru in da bi se 
spodbujalo k odgovornemu ter trajnostnemu planinstvu, članice te organizacije so 
planinske zveze iz vseh omenjenih držav in iz Slovenije. Težišče delovanja je politika 
planinskih koč ter dostop do njih. Leta 1997 je ta organizacija izdelala posebne kriterije 
za oznake planinskih poti. Na celotnem območju Alp naj bi bili postavljeni enotni 
smerokazi (v obliki puščic), razen v posebnih primerih, kot so npr. narodni parki. Napisi 
na tablah, ki označujejo poti, naj bi vsebovali: ime ciljnega kraja, čas hoje do koče, 
nadmorsko višino in poimenovanje kraja, kjer stoji tabla. Markacij in tabel naj ne bi bilo 
ne premalo in ne preveč; nahajale pa naj bi se tam, kjer je to nujno potrebno. Bile naj 
bi rdeče-belo-rdeče, razen na posebnih mestih (npr. narodni parki). 

Na pobudo francoske planinske organizacije, imenovane La Grande Traversče des 
Alpes, je bil lansiran projekt Via Alpina, torej pešpot po celotnem alpskem območju, ki 
se razteza od Monaca do Trsta. Gre za mednarodno pešpot, ki vodi skozi osem držav 
in je dodatno označena. Poteka tudi preko Slovenije. 
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Avstrija 

Po avstrijski zakonodaji ima pravico do hoje po gozdu in gorah načeloma vsakdo in to 
povsod, razen tam, kjer je to izrecno prepovedano. Prepoved sprehajanja velja, na 
primer, za poti, ki vodijo skozi mlade gozdove, sicer pa lastnik zemljišča lahko v 
nekaterih primerih postavi ovire oziroma prepove prehod čez njegovo lastnino. Te 
ovire in prepovedi je mogoče izpodbijati na sodišču. Običajno skrbijo za te poti vaške 
skupnosti (Agrargemeinde) in lovske zveze. V naravnih parkih je gibanje načeloma 
prosto, razen na območjih, ki jih je treba posebej varovati; tam hoja ni dovoljena, pa 
četudi morda obstajajo poti. Avstrijska planinska zveza (Der Osterreichische 
Alpenverein - OeAV) je skupaj z nemško planinsko zvezo (Der Deutsche Alpenverein - 
DAV) izdala smernice za skupno delo. 

Francija 

V Franciji omenjajo kot enega mejnikov pohodništva zakon iz leta 1901, ki je dal 
osnovo za ustavnavljanje društev. Pred drugo svetovno vojno pa so prostovoljci iz 
izletniških društev pričeli z načrtovanjem in označevanjem prvih pešpoti v naravnem 
okolju. V letu 1978 je iz prejšnjih organizacijskih oblik nastala še dandanes delujoča 
francoska zveza za sprehode in izlete v naravi (la Fšderation Fran?aise de la 
Randonnše Pždestre (FFRP)). Gre za sprehode in izlete, ki so opravljeni peš. člani te 
zveze, ki ima lokalne odbore po vsej državi, označujejo in vzdržujejo približno 180 000 
kilometrov označenih pešpoti in planinskih poti. Označbe poti se nahajajo na skalah, 
drevesih, zidovih in drogovih. Ministrstvo za okolje je navedeni zvezi odobrilo in 
priznalo aktivnosti na področju zaščite in vzdrževanja poti ter varovanja okolja. 

V francoskem zakoniku o podeželju (Code rural) se nahaja določba (člen L121-17), ki 
se nanaša na spreminjanje vseh vrst povezav po kopnem in po vodi. Člen med 
drugim določa, da je treba v primeru, ko se ukine oziroma odtuji sprehajalna ali 
izletniška pot, vpisana v načrtu takih poti, ki se vodi pri departmaju, zagotoviti drugo 
ustrezno pot. Poleg te določbe pa so v zakoniku tudi nekatere določbe, ki se nanašajo 
na poti na splošno. V členu L162-1 je določeno, da je uporaba poti javna in torej 
dostopna vsem zainteresiranim, se pa lahko dostop tudi zapre za javnost. Naslednji 
člen pa določa, da se javna uporaba poti predpostavlja zlasti na podlagi dejanske 
uporabe poti za prehod oziroma na podlagi določenih aktivnosti lokalnih skupnosti. 
Namen poti se lahko določi z vpisom v posebni načrt departmaja, v katerem so 
vpisane sprehajalne oziroma izletniške poti. Pot lahko postane tudi javno dobro 
(domaine public), če občina na njej pridobi lastninsko pravico. Občina pa lahko odloči, 
da pot ni več javno dobro in jo lahko odtuji. Obstajajo pa tudi zasebne poti, ki morajo 
biti odprte za javno uporabo. 

Italija 

V 44. členu italijanske ustave je določeno, da lahko zakon lastnikom zemljišč naloži 
nekatere obveznosti in omejitve, in sicer z namenom, da bi se zagotovilo racionalno 
izkoriščanje ozemlja in da bi se vzpostavili pravični odnosi v družbi. Posebej je 
določeno, da se z zakonom ščitijo planinska območja. 

poročevalec, št. 84 20 24. junij 2004 

j 



V Italiji ni nacionalnega zakona o poteh (kot npr. v Švici). Na zvezni ravni velja omeniti 
samo tri zakone, ki se posredno nanašajo na poti in so v precejšnji meri povezani z 
dejavnostjo krovne italijanske planinske organizacije Club Alpino Italiano (CAI). Ta si 
že dlje časa prizadeva za poenotenje oznak planinskih poti po celoteni državi. Prvi 
zakon, ki se nanaša na pešpoti, je zakon, št. 91 z dne 26. januaija 1963 o reformi CAI. 
Naslednji je zakon, št. 776 z dne 24. decembra 1985, ki vsebuje nove določbe o CAI, 
omeniti pa je treba še en zakon, in sicer zakon, št. 6 z dne 2. januarja 1989, ki se 
nanaša na ureditev poklica planinskega vodnika. 

Prve označbe planinskih poti je bilo v Italiji mogoče zaslediti že konec 18. stoletja. V 
provinci Trentino je lokalna planinska zveza (Societa Alpinisti Tridentini (SAT) - več o 
njej v nadaljevanju) že v letu 1946 pokrila z oznakami vse planinske poti. CAI je leta 
1996 izdal poseben priročnik za označevanje in vzdrževanje planinskih poti. 

Italijanske dežele so sprejele svoje predpise s področja turizma, gorništva ali varstva 
okolja, v katerih je mogoče zaslediti tudi določbe v zvezi s sprehajalnimi potmi oziroma 
pešpotmi v naravi. dežele so: Liguria. Piemonte. Emilia Romagna, Toscana, 
Benečija, Furlanija-Julijska krajina, Umbria: Campania, Basilicata, Marche in Molise. V 
nadaljevanju naštevamo nekaj primerov. 

Marche 

Iz deželnega zakona, št. 35 z dne 20. junija 1997, ki se nanaša na ukrepe za 
gospodarski razvoj, varstvo in povečanje vrednosti planinskega območja, med drugim 
izhaja, da obstajajo v tej deželi planinske skupnosti (Comunitr montane), ki združujejo 
več občin in imajo nekatere upravne pristojnosti na področjih, ki so povezana s 
planinami in gorami. Med drugim so pristojne za gradnjo in opremljanje planinskih poti 
ter za vzdrževanje gozdnih in planinskih poti. V 9. členu navedenega zakona pa je še 
določeno, da dežela podpira javno koristne pobude, med drugim tudi v zvezi s 
izgradnjo, obnavljanjem in vzdrževanjem planinskih poti. 

Benečija 

Naslednji primer deželne ureditve predstavlja prečiščeno besedilo deželnih zakonov s 
področja turizma dežele Benečije (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
Turismo). Tudi v tem predpisu je opredeljeno delovanje planinskih skupnosti. 
Določeno je namreč, da naročajo izdelavo planinskih poti, s kovinskimi pomagali 
opremljenih poti (vie ferrate) in bivakov. Podana je definicija planinskih poti (sentieri 
alpini); to so pešpoti, ki omogočajo udobno in varno gibanje alpinistov in izletnikov v 
planinskem območju izven naselij, pa tudi dostop do planinskih koč in drugih objektov 
oziroma do naravnih in drugih znamenitosti. Opredeljene so tudi s kovinskimi pomagali 
opremljene poti; gre za izletniške poti, ki potekajo po skalnatem ali nevarnem območju, 
njihova prehodnost pa je iz razlogov varnosti olajšana s stalno nameščenimi pomagali, 
kot so: klini, klinaste lestve, vrvi ipd. V predpisu je še določeno, da Club Alpino Italiano 
(CAI) poskrbi za trasiranje, izgradnjo in vzdrževanje planinskih poti (v skladu z zgoraj 
navedenim zakonom, št. 91 z dne 26. januarja 1963). Občine pa dejansko izvajajo 
dela v zvezi z izdelavo in upravljanjem teh poti. Namesto občin to funkcijo lahko 
prevzamejo planinske skupnosti. 
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Izdelovanje novih planinskih poti, nameščanje različnih varnostnih pomagal na njih 
oziroma izdelovanje s kovinskimi pomagali opremljenih poti mora biti predhodno 
odobreno s strani posebne deželne komisije. Ta komisija mora tudi poskrbeti za 
poenotenje oznak poti v vsej deželi, v sodelovanju s pristojnimi organi CAI. Obstaja 
poseben deželni kataster planinskih poti in s kovinskimi pomagali opremljenih poti, ki 
jih je odobrila omenjena deželna komisija. Za vsako pot so v posebnem dokumentu 
vpisane glavne značilnosti. Planinske skupnosti v soglasju s CAI, v posebnih primerih 
pa tudi občine in planinske skupnosti, so dolžne zagotavljati vzdrževanje vseh 
navedenih poti, označevanje poti in ustrezno varnost. Planinske skupnosti podeljujejo 
CAI in občinam sredstva za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje planinskih poti in s 
kovinskimi pomagali opremljenih poti, in sicer največ v višini 80 % stroškov izvedenih 
posegov. 

Trentino 

V pokrajini Trentino se nahaja kakih 800 gorskih poti, za katerih označevanje in 
vzdrževanje skrbi približno 400 prostovoljcev. Niso pa vse pgti označene; nekatere 
niso posebej označene zaradi ohranjanja nedotaknjenosti posebej občutljivih predelov, 
druge pa niso označene zaradi tega, da se planincev ne bi prikrajšalo za užitek pri 
odkrivanju narave. 

Pravilnik področje planinskih poti, opremljenih planinskih poti in s kovinskimi pomagali 
opremljenih poti. Planinske poti (sentieri alpini) so pešpoti, ki omogočajo lažje gibanje 
v hribovitem področju in vodijo do planinskih koče in bivakov. Opremljene planinske 
poti (sentieri alpini attrezzati) so pešpoti, ki omogočajo gibanje v gorah, pri čemer je z 
določenimi posegi deloma olajšana hoja po njih. S kovinskimi pomagali opremljene 
poti (vie ferrate) pa so poti, ki so narejene za alpinistične namene in se izključno ali 
pretežno nahajajo v skalnatih oziroma divjih predelih; njihov prehod omogočajo stalno 
nameščena kovinska pomagala. Za vsako novo označevanje poti je treba pridobiti 
dovoljenje lokalnih oblasti s področja turizma, razen v primerih, ko gre za nujna 
vzdrževalna dela in varnost ni ogrožena. Označevanje poti mora biti skladno s 
tehničnimi pravili, ki jih je izdala lokalna oblast, tej pa jih je predlagala SAT (Societf 
degli Alpinisti Tridentini). Na poteh je prepovedan promet z motornimi vozili, kar mora 
biti tudi posebej označeno. V kazenskih določbah je navedeno, da se spreminjanje 
poti brez ustrezne odobritve, poškodovanje oziroma kakšenkoli škodljiv poseg v poti 
kaznuje z denarno kaznijo. 

Med veljavno zakonodajo na Južnem Tirolskem, ki se nanaša na planinske poti, pa je 
v tem trenutku, do sprejetja novega zakona, treba omeniti samo en pomembnejši 
predpis; pravilnik o gorskih - smučarskih vodnikih iz leta 1991 (Ordinamento delle 
guide alpine - Guide sciatori). V 26. členu tega pravilnika je namreč določeno, da svet 
province podeljuje obema obstoječima planinskima organizacijama (Alpenverein 
Sudtirol in Club Alpino Italiano, sezione Alto Adige) letno pavšalno subvencijo za 
stroške osnovnega vzdrževanja planinskih koč in planinskih poti. 

Naslednji člen govori o pešpoteh in določa, da pravica pešpoti pomeni, da se lahko 
hodi preko služečega zemljišča, bodisi prosto ali. po označeni pešpoti, vendar pa ta 
pravica ne obsega jahanja, vožnje in gonjenja živine V dvomu velja, da je širina 
pešpoti 50 cm, zračni prostor nad njo pa mora biti prost v višini dveh metrov. 
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V 256. členu zakonika je določeno, da javnopravnih obveznosti na nepremičninah, 
med katere spada tudi pravica omogočanja prehoda po javnih poteh, ni treba posebej 
vpisovati v zemljiško knjigo. V glavno knjigo pa se lahko vpišejo opombe o obstoječih 
javnih poteh in javnopravnih omejitvah na zemljiščih, po katerih potekajo. 

Izvedbeni predpis stvarnopravnega zakonika je vladna uredba iz leta 1924 
(Regierungsverordnung vom 1. Mai 1924 zum Sachenrecht). V 29. členu navedene 
uredbe je posebej predpisano, da mora občinski svet zagotavljati, da lastniki zemljišč, 
prek katerih potekajo javne poljske poti ali pešpoti, vzdržujejo te poti v takem stanju, 
da je po njih v vsakem trenutku mogoč prehod. 

Švica 

Za vse vrste sprehajalnih poti (Wanderwege), torej tako za ravninske tudi za planinske 
(Bergwanderrouten), z izjemo gorskih, je država sprejela smernice za enotno 
označevanje sprehajalnih poti (Richtlinien fur Markierung der Wanderwege) na 
celotnem območju države, z nekaterimi majhnimi odstopanji. Smernice sta leta 1992 
skupaj sprejela švicarska pohodniška organizacija Schweizerische Gemenischaft fQr 
Wanderwege (SAW) in zvezno ministrstvo za okolje, gozdove in pokrajino.( Povzeto 
po gradivu, ki ga je posredoval g. Peter Gschwend iz organizacije Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft fur Wanderwege (SAW).) 

Kar se tiče gorskih poti (Alpinen Routen), pa je treba omeniti priporočila za 
označevanje (Emfehlung fur die Markierung von Alpinen Routen), ki so ga skupaj 
izdali švicarski planinski klub (Schvveizer Alpen-Club (SAC), zvezno ministrstvo za 
ceste in SAW. Te poti morajo biti označene z drugo barvo kot sprehajalne poti. Švica 
je skrb za pešpoti oziroma sprehajalne poti povzdignila celo na ustavno raven. V 
ustavi ima namreč določeno, da zvezna država določa načela za ureditev mrež 
pešpoti in sprehajalnih poti. Pri tem lahko podpira kantone in koordinira njihovo delo v 
zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem teh mrež. 

Nemčija 

Nemška planinska zveza je skupaj z avstrijsko planinsko zvezo izdala smernice za 
skupno delo. Sicer pa je nemška planinska zveza izdala tudi priročnik za področje koč 
in poti. V njem je navedeno, da stroške postavitve smerokazov krije sama planinska 
zveza. Določeno je, da mora tisti, ki naredi pot za turiste v visokogorju, tudi označiti to 
pot tako, da se turisti na njej ne izgubijo. V pravilniku o delovnem področju 
(Arbeitsgebietsordnung (Argo)) nemške planinske zveze je v bistvu opredeljeno 
delovanje in razmejena pristojnost med nemško in avstrijsko planinsko zvezo. Vsaka 
od obeh zvez ima svoj teritorij, na katerem izvaja svoj osnovni program dela. V osnovi 
je namen delovanja zagotavljanje interesov pohodnikov in planincev, pri čemer gre, 
med drugim, za aktivno varovanje narave in za vzdrževanje gorskih poti ter koč. 
Nemška planinska zveza oskrbuje približno 50% poti in vzponov na avstrijskem 
ozemlju. Nove poti se lahko naredijo samo v primeru, če je dokazana nujnost 
postavitve nove poti, zagotovljeno financiranje in tudi pridobljeno soglasje prizadetega 
lastnika. Poti morajo biti enotno in po predpisih označene. 
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Povzetek primerjave tujih sistemov 

Ugotovimo lahko, da si v načelu vse obravnavane države prizadevajo k poenotenju 
označevanja različnih poti, pa tudi k poenotenju pravnega režima njihove uporabe. 
Močno je poudarjeno tudi meddržavno sodelovanje (poseben primer sta Avstrija in 
Zvezna republika Nemčija) na področju izdelave in vzdrževanja poti. Primera 
povezovanja sta tudi organizacija Are Club Alpin in pešpot Via Alpina. 

Sicer pa države, kot je razvidno iz njihovih zakonodaj, dokaj natančno ločijo med seboj 
pešpoti, sprehajalne poti in alpske oziroma planinske poti, kar kaže tudi zakonodajna 
ureditev. Načeloma pa je na vseh ravneh določena pravica hoje v naravi (po gozdu, v 
planinah in drugje na podeželju), razen v primerih, ko je iz upravičenih razlogov ta 
pravica omejena. 

Švica ima poseben zakon in podzakonski predpis o pešpoteh in sprehajalnih poteh. Že 
v ustavi je določila načela za ureditev mrež pešpoti in sprehajalnih poti, v civilnem 
zakoniku pa so predvidene možnosti za omejitev zasebne lastnine oziroma je 
omogočen prost dostop nanjo. Kantoni skrbijo tudi za to, da so pešpoti in sprehajalne 
poti zasnovane, vzdrževane in označene, da se jih lahko uporablja prosto in po 
možnosti brez nevarnosti ter da je pravno zagotovljen javen dostop do njih. 

V Avstriji na zvezni ravni o pravici gibanja na tujih zemljiščih govorita zakon o vodnem 
pravu in zakon o gozdovih s pripadajočo uredbo. Obrambno ministrstvo lahko z 
uredbo zapre določena območja, na katerih je gibanje posebej urejeno. Sicer pa je 
uporaba poti v načelu prosta, razen v primeru upravičenih omejitev v korist lastnika 
oziroma upravičenca. V zveznih deželah pa se določbe o pešpoteh in sprehajalnih 
poteh nahajajo v različnih predpisih, ki urejajo, npr.: ceste, varstvo narave in živali, 
lovstvo, turizem, zdravilišča in zaščitena območja. 

Francija je predsem na državni ravni poskrbela za urejanje pešpoti in sprehajalnih poti, 
in sicer se določbe v zvezi s temi potmi nahajajo v zakonikih o podeželju, urbanizmu in 
o varstvu okolja. Pristojnosti v zvezi s sprehajalnimi potmi so bile prenešene na 
departmaje. Sprehajalne poti so pretežno v lasti občine in so javno dobro, zasebne 
poti pa morajo biti odprte za javno uporabo. 

Italija je že na ustavni ravni opredelila, da se lastnikom zemljišč lahko z zakonom 
naložijo nekatere obveznosti omejitve, posebej pa je določena tudi zaščita planinskega 
območja. Na državni ravni je zakonodaja o poteh bolj skromnega obsega in se nanaša 
predvsem na delovanje krovne planinske organizacije. V cestnem zakoniku so podane 
definicije posameznih vrst poti. Načeloma je v Italiji sprehajalcem zagotovljen prost 
prehod preko zasebnih zemljišč, in sicer se ta pravica pridobi po desetih letih mirne 
uporabe. V deželnih predpisih s področja turizma, gorništva ali varstva okoija so 
podrobneje opredeljene pravice in obveznosti v zvezi z izdelavo poti in njihovim 
vzdrževanjem. V avtonomni deželi Trentino-Alto Adige so tradicionalno korak pred 
ostalo državo, saj so tam prvi pričeli z označevanjem poti in sistematično skrbjo za 
njihovo vzdrževanje. Gorske planinske poti so različno ureje s predpisi, največkrat z 
deželnimi zakoni. 

Zvezna republika Nemčija je, razen določb zveznega zakona o gozdovih, področje 
pešpoti in sprehajalnih poti uredila v predpisih zveznih dežel s področja varstva narave 
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in gozdov. Tik pred uveljavitvijo so enotni DIN standardi za oblikovanje kažipotov in za 
barve ter vsebino smerokazov. Načeloma je v tej državi hoja po tujem zemljišču 
dovoljena, iz upravičenih razlogov pa jo lahko lastnik tudi omeji ali prepove, pri čemer 
mora pridobiti ustrezno soglasje pristojne oblasti. 

Za planinske poti v obravnavanih državah skrbijo planinske organizacije oziroma 
zveze. To je posledica tradicije, saj so so v preteklosti take poti praviloma nastajale na 
podlagi zasebne pobude posameznikov ali določenih skupin ljudi, ki so se kasneje 
organizirali v zveze oziroma društva, iz teh pa so nastale današnje planinske zveze, 
vključno s Planinsko zvezo Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 
(vsebina) 

Ta zakon ureja, gradnjo, urejanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti in 
nemoteno gibanje obiskovalcev po njih. 

Planinska zveza Slovenije ( PZS) s svojim predpisom določi podrobnosti o 
označevanju in vzdrževanju planinskih poti. 

2. člen 
(planinske poti) 

Planinske poti so zgrajeni in urejeni objekti na večinoma vzpetem površju, ki so 
namenjeni turistični, športni, gorskoreševalni, poučni, kmetijski, gozdarski in 
raziskovalni dejavnosti prebivalcev in obiskovalcev gorskega sveta. 

3. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1. Planinstvo: splet športnih, gospodarskih, humanitarnih, raziskovalnih in kulturnih 

dejavnosti povezanih z gorsko naravo. 
2. Planinsko društvo: društvo ki združuje planince in z različnimi oblikami skrbi za 

vzgojo in izobraževanje, za vzdrževanje planinskih poti in koč, alpinizem, vodništvo 
in pohodništvo ter varovanje gorskega sveta. 

3. Planinska zveza: zveza planinskih društev in klubov, ki usmerja dejavnost članov. 
4. Markacist: član planinskega društva, ki opravi ustrezen izpit in pripravništvo za 

označevanje in vzdrževanje planinskih poti. 
5. Markacijski odsek: odsek planinskega društva, ki se ukvarja z nadelavo, 

markiranjem in vzdrževanjem planinskih poti, vpisnih knjig in žigov na svojem 
območju. 

6. Komisija za planinske poti: komisija Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za 
urejenost planinskih poti. 

7. Skrbnik poti: pravna oseba, ki izvaja naloge označevanja in vzdrževanja planinskih 
poti. 

8. Nadelana pot: pot vkopana v zemljo ali vklesana v steno, ki je lahko opremljena z 
brvmi, podprta z debli in zavarovana z varovali. 

9. Markiranje: označevanje poti z markacijami in drugimi dogovorjenimi oznakami. 
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10. Knafelčeva markacija: markacija z belo piko obdano z rdečim kolobarjem, 
imenovana po Alojzu Knafelcu. 

11. Markacija za označevanje evropskih pešpoti: rumena pika obdana z rdečim 
kolobarjem. 

12. Izhodišče markirane planinske poti: s prevoznim sredstvom dostopno mesto, kjer 
se začne planinska pot. 

13. Slovenska planinska pot: prva vezna pot v Evropi ki vodi od Maribora do Ankarana. 
14. Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije: najdaljša vezna pot v Sloveniji. 
15.0bhodnice: markirane vezne, krožne in točkovne poti, ki potekajo po določenem 

ozemlju in imajo določene kontrolne točke z vpisnimi knjigami in žigi 

4. člen 
(namen označevanja planinskih poti) 

Zaradi lažjega gibanja po neznanem terenu se planinske poti označijo z vnaprej 
dogovorjenimi in predpisanimi oznakami. 

Poglavitni namen označevanja planinskih poti je varno pripeljati obiskovalca 
neveščega gibanja po zahtevnem terenu do cilja v gorskem svetu. 

5. člen 
(Knafelčeva markacija) 

Planinske poti so označene s Knafelčevo markacijo. Ta markacija je bela pika obdana 
z rdečim kolobarjem. Njena velikost je med 8 in 10 cm. Razmerje med belo in rdečo 
barvo je v prečnem prerezu 1:2. 

6. člen 
(planinska pot) 

Planinska pot je ozek pas zemljišča, ki služi planinskemu in turističnemu namenu. Je 
planinski športni objekt, kije zgrajen kot podaljšek javnih komunikacij v gorskem svetu. 
Po njej hodimo na lastno odgovornost. Označena (markirana) je s Knafelčevo 
markacijo, smernimi tablami in smerokazi. Na določenih mestih je lahko opremljena 
tudi z lesenimi ali kovinskimi varovali. 

Planinske poti so lahko tudi vlake, kolovozi in ceste, ki so jih zgradili drugi, planinska 
organizacija pa jih opremlja s Knafelčevo markacijo, smernimi tablami in smerokazi. 

7. člen 
(uporaba Knafelčeve markacije) 

Knafelčeve markacije so narisane na deblih, skalah, poslopjih in drugih vidnih mestih v 
primernih razdaljah. Markacij ni dovoljeno risati na spomenike, verska znamenja in 
objekte, mejne kamne in na objekte, za katere ni pridobljeno dovoljenje lastnika. 

Knafelčevo markacijo lahko uporablja le Planinska zveza Slovenija na poteh, ki so 
vpisane v katastru planinskih poti. PZS lahko izda soglasje za uporabo Knafelčeve 
markacije tudi drugim organizacijam, ki pa morajo upoštevati določila tega zakona, 
njihove poti pa morajo biti vnešene v kataster planinskih poti. 
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8. člen 
(markacija za evropske pešpoti) 

Markacija za označevanje evropskih pešpoti je enaka Knafelčevi markaciji, le da ima 
namesto bele rumeno piko. Uporablja se za označevanje evropskih peš-poti E6 in E7. 

9. člen 
(smerna tabla) 

Smerna tabla se uporablja na izhodiščih in križiščih planinskih poti. Vsebuje smer hoje 
ali ime poti, čas hoje, smerno puščico, oznako za zahtevnost poti, planinsko društvo in 
drugo organizacijo, ki vzdržuje pot. 

Planinska zveza s svojim predpisom določi podrobnosti o obliki, velikosti, nameščanju 
in postavitvi smernih tabel. 

10. člen 
(kovinske varovalne naprave) 

Poleg označevanja in markiranja so zaradi lažjega in varnejšega gibanja na 
izpostavljenih mestih na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh vgrajene 
kovinske varovalne naprave (klini in žična vrv). 

Kovinske varovalne naprave so izvedene po normativih in v skladu z določili o 
nameščanju kovinskih varovalnih naprav na področju Republike Slovenije. 

Planinska zveza s svojim predpisom določi podrobnosti o nameščanju in postavitvi 
kovinskih varovalnih naprav. 

11. člen 
(dodatna opremljenost planinskih poti) 

Po potrebi so lahko markirane planinske poti označene oz. opremljene s : 
zimskimi markacijami, ravnimi in lomljenimi črtami, smernimi puščicami, napisi na 
deblih in skalah, smerokazi in smernimi tablami obhodnic in smernimi tablami 
turističnega območja. 

Za varno hojo in varovanja okolja so na planinskih poteh ponekod nameščene lesene 
zaščitne in varovalne naprave (urejeni in zgrajeni useki, oporni zidovi, lesene stopnice, 
ograje, lestve ipd.). Te naprave so tudi učinkovita zaščita proti eroziji tal. 

Planinske poti so opremljene še z drugo opremo kot so skrinjice na vrhovih, žigi in 
vpisne knjige. 

12. člen 
(prepoved uničevanja oznak) 

Prepovedano je odstranjevati, poškodovati ali uničevati Knafelčeve markacije, smerne 
table ter druge oznake na planinskih poteh, navedene v prejšnjih odstavkih. 

Vsi obiskovalci gora, ki opazijo poškodbe na planinskih poteh zaradi delovanja narave 
ali ljudi so dolžni obvestiti skrbnika poti. 

13. člen 
(kategorizacija planinskih poti) 

Planinske poti so glede na tehnično zahtevnost razvrščene v tri skupine: lahke, 
zahtevne in zelo zahtevne planinske poti. Na kategorizacijo markiranih planinskih poti 
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opozarjajo opisi v vodnikih, oznake na planinskih zemljevidih in napisi na smernih 
tablah na izhodiščih planinskih poti. 

Planinska zveza Slovenije s svojim predpisom določi način opisov, označevanje in 
napise iz prejšnjega odstavka. 

14.člen 
(lahka pot) 

Lahka pot je pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokama. Kadar taka pot preči 
strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim 
obiskovalcem. Od njih zahteva le pazljivost in telesno pripravljenost. 

15.člen 
(zahtevna pot) 

Zahtevna pot je pot, ki vodi čez zahtevnejše odseke, preko katerih si zaradi varnosti 
(še posebej, če je pot mokra) pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so 
namenjene le dodatni varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje težjih 
mest. 

16. člen 
(zelo zahtevna pot) 

Zelo zahtevna pot je pot, kjer hojo zamenja ali dopolnjuje plezanje in kjer so varovalne 
naprave nujno potrebne za premagovanje težjih mest. Za varnejši vzpon na teh poteh 
potrebujemo dodatno tehnično opremo: čelado, plezalni pas ter samovarovalni sestav. 
Zaradi snežišč na posameznih odsekih pa tudi cepin in dereze. 

17.člen 
(kataster planinskih poti) 

Kataster je uradna zbirka planinskih poti, ki ga vodi in ureja Planinska zveza Slovenije 
in z vsemi spremembami tega katastra tekoče seznanja pristojne državne organe. 

Vzdrževalec planinskih poti lahko predlaga, da se posamezna pot izloči iz katastra 
planinskih poti. Pristojen organ lahko izbriše planinsko pot iz katastra planinskih poti. 
če jo vzdrževalec ne vzdržuje v skladu z določbami tega zakona. 

Minister, pristojen za okolje, prostor in energijo s pravilnikom določi urejenost in 
vsebino katastra planinskih poti, način obdelave podatkov, njihov obseg ter način in 
pogostost sporočanja. 

18.člen 
(obhod niče) 

Obhodnice so planinske poti, združene v vezne, krožne in točkovne poti. Obhodnice 
delimo glede na njihov nastanek in potek, ter na način financiranja na mednarodne, 
državne, regijske in lokalne. 

Obhodnice v Republiki Sloveniji so: 

- Evropske pešpoti E-6 in E-7, 
- Pot prijateljstva treh dežel, 
- Via Alpina Slovenska planinska pot 

Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 
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- Regijske in lokalne obhodnice. 

Obhodnice nimajo posebne markacije, njihov potek se označuje z dopolnilnimi 
oznakami, ki so nameščene na križiščih poti, med križišči pa približno na uro hoje. 

Planinska zveza s svojim predpisom določi podrobnosti o odpiranju, vzdrževanju in 
označevanju obhod nic. 

19.člen 
(dopustitev hoje in vzdrževanja) 

Lastniki, posestniki in drugi uporabniki zemljišč, preko katerih so že pred uveljavitvijo 
tega zakona potekale planinske in druge registrirane peš poti iz 1. člena tega zakona, 
so dolžni dopuščati nemoteno hojo in vzdrževanje teh poti. 

20.člen 
(uporaba in vzdrževanje planinskih poti) 

Uporabniki planinskih poti so dolžni uporabljati poti na način, ki najmanj obremenjuje 
samo pot in zemljišča ob teh poteh. 

Planinska zveza Slovenije (PZS), planinska društva (PD) in druge organizacije so 
dolžni te poti vzdrževati na način, ki najmanj obremenjuje zemljišča ob poteh, ter v 
največji možni meri skrbeti za varovanje naravnega okolja in interese lastnikov 
zemljišč, preko katerih potekajo poti. 

21.člen 
(gradnja in odpiranje novih poti) 

Zaradi varovanja gorske narave v visokogorju nad gozdno mejo ni dovoljeno graditi 
novih planinskih poti. Izjema je dovoljena le, če je zaradi varnosti obiskovalcev gora 
nujno potrebno prestaviti ali na novo urediti krajše dele že prej obstoječih poti. 

Nove planinske poti je mogoče le izjemoma urejati v sredogorju in nižinah za dostop 
do novozgrajenih planinskih koč, naravnih ali kulturnih objektov, razgledišč ali če gre 
za obnovitev opuščenih nekoč že obstoječih planinskih poti. 

V primeru, da se pokaže potreba po ureditvi nove medržavne, državne, regijske ali 
lokalne peš poti je za gradnjo te nove poti potrebno pridobiti soglasje lastnikov in 
pristojnih strokovnih služb. Če pot poteka preko narodnega ali krajinskega parka oz. 
drugih zavarovanih predelov je potrebno tudi soglasje upravljalca. 

Planinska zveza s svojim predpisom določi podrobnosti o gradnji, odpiranju in 
zapiranju planinskih poti. 

22.člen 
(nova planinska pot) 

Nova planinska pot je planinska pot, kije nastala po uveljavitvi tega zakona. 
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Planinska društva so dolžna pred gradnjo novih planinskih poti pridobiti predpisana 
dovoljenja pristojnih državnih organov po predpisih o urejanju prostora na temelju 
predhodno pridobljenega soglasja lastnikov zemljišč, preko katerih naj bi potekale 
nove planinske poti. 

Enak postopek je predviden za večje prestavitve poti zaradi spremembe namembnosti 
zemljišča ali drugih utemeljenih razlogov. 

23.člen 
(postavitev zapor in začasno zaprtje poti) 

Na planinskih poteh ni dovoljeno postavljanje ovir ali zapor. Izjema je postavitev 
premičnih zapor, potrebnih zaradi paše domačih živali, ki pa jih je potrebno jasno 
označiti in omogočiti varen prehod preko njih. 

O vsakem začasnem zaprtju poti zaradi dogovorjenih aktivnosti ali drugih utemeljenih 
razlogov na ali ob poti je potrebno obvestiti pristojno planinsko društvo, ki vzdržuje in 
upravlja pot in Planinsko zvezo Slovenije. 

Upravljalec planinske poti ima pravico in dolžnost, da delno ali v celoti, zapre 
planinsko pot, zaradi večjih vzdrževalnih del in če je postala za uporabnika nevarna 
zaradi sprememb v naravi ali pa močno poškodovane opreme na poti (skalni odlomi, 
plazovi, neurja, potresi, udarci strele, požari itd.) 

24.člen 
(bližnjice) 

Bližnjice med posameznimi odseki planinskih poti niso dovoljene, ker povzročajo 
nepotrebne in škodljive posege v gorski svet in erozijo tal. Vzdrževalci planinskih poti 
so zavezani obstoječe bližnjice, ki povzročajo škodo gorski naravi, na primeren in 
strokoven način odpraviti in teren sanirati. 

Vzdrževalci obstoječih poti v zavarovanih območjih so ob vzdrževanju poti dolžni 
sodelovati s pristojnimi strokovnimi službami, ki zavarovano območje upravljajo. 

Upravljalci planinskih poti so na ustrezen način dolžni obiskovalce informirati o 
škodljivosti uporabe bližnjic in poskrbeti za ustrezno sanacijo obstoječih bližnjic. 

25.člen 
(drugi uporabniki planinskih poti) 

Planinske poti so namenjene le za hojo in gorski tek. 

Vožnja z gorskimi kolesi, kolesi z motoijem, motornimi kolesi in drugimi motornimi 
vozili po planinskih poteh ni dovoljena. 

V primerih, ko planinska pot poteka po kolovozu, vlaki, cesti oziroma poti širši od 1 m, 
je dovoljena tudi vožnja z gorskimi kolesi. 
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26.člen 
(upravljalec planinskih poti) 

Označevanje planinskih poti sodi v pristojnost Planinske zveze Slovenije oziroma 
njene Komisije za planinske poti, ki je usposobljena za izvajanje strokovnih nalog na 
področju planinskih poti. 

Planinske poti lahko vzdržujejo in označujejo le za to delo usposobljene osebe, ki so 
opravile posebne tečaje za markaciste, ki jih organizira PZS in njena Komisija za 
planinske poti. 

27. člen 
(usposabljanje markacistov) 

Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za samostojno delovanje markacistov 
izvaja na podlagi javnega pooblastila Planinska zveza Slovenije. Ta pripravi program 
osnovnega in dodatnega usposabljanja in izdaja potrdila o usposobljenosti markacista. 

28.člen 
(financiranje vzdrževanja planinskih poti) 

Sredstva za vzdrževanje in sanacijo planinskih poti in obhodnic zagotavljajo planinska 
društva, posamezne športne zveze, pristojna ministrstva, lokalne skupnosti in skrbniki 
obhodnic na osnovi programa, ki ga predlaga in sprejme posamezno planinsko 
društvo in PZS. Predlog za obseg finančne podpore pripravi PZS na podlagi načrta za 
obnovo planinskih poti za prihodnje leto. 

29.člen 
(kazenske določbe) 

Z globo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik: 

1. če uporablja Knafelčevo markacijo, smerno tablo in druge oznake v nasprotju z 7., 
8..9..11., in 25. členom, 
2. če poškoduje oznake in druge oznake ter varovala naštete v 7., 8.,9., 10. in 11. 
členu, 
3. če postavlja ovire na planinskih poteh v nasprotju z 22.členom, 
4. če ravna v nasprotju z vsebino 23.člena, 
5. če vozi gorsko kolo po poteh, ki niso širše od 1 metra, 
6. če vozi po planinskih poteh, ki niso že v osnovi objekti namenjeni tudi za ta namen, 

s kolesi z motorjem, motornimi kolesi in drugimi motornimi vozili. 

Prehodne in končna določba 

30.člen 
(denarne kazni za prekrške) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Ul.I.RS 
št.7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v razponu, ki je določen v 
27. členu tega zakona. 

31. člen 
(podzakonski akti) 

Minister, pristojen za okolje, prostor in energijo izda predpis iz drugega odstavka 
šestnajstega člena v šestih mesecih po sprejetju tega zakona. 

32.člen 
(končna določba) 

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

K 1. členu: 

Določba določa vsebino zakona, to je označevanje in vzdrževanje planinskih poti ter 
gibanje planincev. Planinci so le eni izmed mnogih uporabnikov prostora. Ker se na 
istem področju ponekod srečujejo različni uporabniki in zato tudi različni interesi je 
potrebna zakonska ureditev. Predvsem poti so objekti, ki jih uporabljajo prvotni 
prebivalci, domačini, rekreativci in številni drugi. Planinci so v svoji stoletni zgodovini 
določene poti označili predvsem z namenom, da bi po njih lahko hodili tudi obiskovalci, 
ki nimajo potrebnega znanja in izkušenj za gibanje po neznanem terenu. Z rednim 
vzdrževanjem se je marsikatera pot tako tudi ohranila. 

K 2. členu: 

Planinske poti so nastale iz nekdanjih pastirskih, oglarskih, lovskih in kmečkih steza in 
poti po katerih so od nekdaj hodili domačini, planšarji, oglarji, lovci in tovorniki. Poti so 
nastajale iz življenske nuje in gospodarskih potreb takratnih prebivalcev. S pojavom 
razsvetljenstva in znanstvenega proučevanja gorskega sveta se je število nadelanih 
poti še povečalo. V času klasične dobe alpinizma in vodništva je bila nadelana 
marsikatera zahtevnejša pot čeprav večinoma pod okriljem nemških planinskih 
društev. Z ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva se je precej teh nekdanjih 
poti uredilo in označilo za potrebe planinstva in turistike. Danes je glavnina teh poti 
namenjenih športni in turistični dejavnosti pa tudi kmetijski, gozdarski in raziskovalni 
dejavnosti. Predvsem zahtevnejše uporabljajo tudi Gorski vodniki za svoja vodenja in 
gorski reševalci. 

K 3. členu: 

Določba opredeljuje izraze v zakonu. 

K 4. členu: 

Določa namen označevanja planinskih poti. Prvotno so poti označevali z različnimi 
barvnimi črtami s pomočjo katerih so se posamezni obiskovalci lahko lažje orientirali 
na terenu in dosegli svoj cilj. Šele leta 1922 je Alojz Knafelc predpisal enotno 
označevanje poti z danes dobro poznano Knafelčevo markacijo in smerno tablo. To so 
danes oznake, ki jih uporablja Planinska zveza Slovenije za označevanje planinskih 
poti. Poglavitni namen označevanje je varnost obiskovalcev, da s pomočjo teh oznak 
lažje dosežejo svoj cilj. S hojo po urejenih in označenih poteh pa varujemo naravo tudi 
izven poti, tako, da po nepotrebnem ne vznemirjamo divjadi in da z našo hojo dodatno 
ne uničujemo rastllinstva in vegetacije izven poti. 
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K 5. členu: 

Imenuje se po njenem avtorju Alojzu Knafelcu (Novo mesto/Žabja vas, 23.06.1859 - 
Ljubljana, 26.04.1937) planincu in kartografu članu Slovenskega planinskega društva. 
Dne 4. Marca 1922 je bil na občnem zboru SPD izvoljen v osrednji odbor kot načelnik 
markacijskega odbora. V julijski številki PV leta 1922 je objavil navodila o enotnem 
markiranju potov, ki so bila kasneje izdana še v samostojni publikaciji. Po drugi 
svetovni vojni je Planinska zveza Slovenije nadaljevala z enotnim označevanjem. 
Dr.Arnošt Brilej je pripravil »Pravila in navodila za markiranje« sprejeta na redni letni 
skupščini 15.januarja 1948 v Ljubljani. Tekom desetletij je Knafelčeva markacija postal 
nekak simbol slovenskega alpskega prostora. 

K 6. členu: 

Definira planinsko pot kot ozek pas zemljišča, ki služi planinskemu in turističnemu 
namenu. Planinske poti razdelimo na tri skupine. Markirane steze so označene 
nekdanje pastirske in lovske steze. Pojavljajo se predvsem v visokogorju in predelih 
nad drevesno mejo. Precej teh steza je tudi zavarovanih z kovinskimi varovalnimi 
napravami. Služijo izključno za potrebe planinstva in le delno tudi lovstva ali pašništva. 
Zato jih vzdržuje skoraj izključno samo Planinska zveza Slovenije. 
Druge planinske poti so objekti, ki so jih zgradili drugi predvsem za svoje potrebe in so 
v dogovoru s posameznimi planinskimi društvi in Planinsko zvezo Slovenije označene 
tudi za potrebe planinstva. Planinska društva te poti le označujejo in delno vzdržujejo 
in šele pri opuščenih poteh skrbijo tudi za vzdrževanje. 

K 7. členu: 

Markacije rišemo na debla ( do gozdne, drevesne meje) ali na skale (v visokogorju). 
Markacije naj bodo glede na teren, vidnost in vodljivost poti v primernih razdaljah - od 
50 do 200m. Križišča oz. razcepi poti morajo biti še posebno dobro označeni. 
Markacije če je le možno rišemo le na desno stran poti v smeri hoje. Knafelčeva 
markacija se lahko uporablja le na planinskih poteh, ki so vodene v katastru planinskih 
poti. Če markiramo v urbanem okolju lahko markacije narišemo le tam, kjer imamo 
ustno ali pisno privoljenje lastnika 

K 8. členu: 

Po Evropi je speljanih 11 pešpoti, ki prečkajo več držav, Dve med njimi pod oznako E- 
6 in E-7 potekata tudi preko naše države. Pot E6-Ciglarjeva pot (imenovana po 
svetniku za gozno in lesno gospodarstvo Milanu Ciglarju) poteka od mejnega prehoda 
Radelj do Strunjana je bila odprta 24.maja 1975 na Mašunu v okviru tedna gozdov in 
proslave stoletnice prvega gozdarskega društva na Slovenskem. Pot E7-Naprudnikova 
pot (imenovana po dolgoletnem načelniku komisije za evropske pešpoti) poteka od 
mejnega prehoda Robič do Hodoša je bila odprta 12.septembra 1986 na Mačkovcu v 
počastitev Svetovnega kongresa Mednarodnega združenja gozdarsko-raziskovalnih 
organizacij (IUFRO). Obe evropski pešpoti sta dodatno označeni še z markacijo za 
označevanje evropskih pešpoti. Ta določba določa obliko in videz te markacije. 
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K 9. členu: 

Že nekaj let uvajajo nove smerne table, ki jih uporabljajo v večini alpskih držav. To je 
združena dosedanja smerna tabla in smerokaz. Prednost takih tabel je, da nam že 
sama oblika table nakazuje smer poti. Smerne table so lesene (do gozdne meje) ali 
kovinske (v visokogorju). Smerne table se pričvrstijo na lesene ali kovinske drogove, 
na poslopja in druga primerna pregledna mesta. Le izjemoma pa na debla odraslih 
dreves, če ni druge možnosti. 
Nove smerne table so iz eloksirane aluminijeve pločevine (debeline 4 mm) rdeče 
barve. Črke so gravirane v podlago in imajo barvo surovega aluminija (svetlo belosiva 
barva). Smerne table so izdelane v dveh velikostih: 
a.) za en ali dva napisa 145 x 500 mm 
b.) za tri ali štiri napise 200 x 500 mm 

K 10. členu; 

Kakor hitro je svet tako strm, da lahko človek zdrsne, se skotali ali omahne v dolino 
govorimo o nevarnosti padca. Padec je zato mogoč tudi na mnogih planinskih poteh in 
ne le pri gibanju po strmih brezpotjih oz. v stenah. Da bi zmanjšali nevarnost padca, so 
na izpostavljenih mestih na planinskih poteh vgrajene varovalne naprave, ki 
omogočajo varnejše, hitrejše in lažje napredovanje prek zahtevnih odsekov poti. Pri 
izbiri različnih varovalnih naprav upoštevamo predvsem naslednje: 
a. stopnjo varnosti, ki jo nudi posamezna varovalna naprava, 
b. njeno trajnost, 
c. v kolikšni meri se varovalna naprava sklada z naravnim okoljem. 
Tako uporabljamo do višine gozdne meje lesene varovalne naprave ( oporna debla, 
lesene stopnice, ograje in lestve, ter brvi in mostičke. V visokogorju pa kovinske 
varovalne naprave (kline in žično vrv). 

Za postavitev in nameščanje kovinskih varovalnih naprav so določeni posebni 
standardi v okviru PZS, ki jih je podrobneje potrebno opredeliti v posebnem Pravilniku. 
Vsi klini, ki se uporabljajo za izdelavo teh varoval so atestirani na zavodu za raziskavo 
materiala v Ljubljani in imajo ustrezen certifikat. 

K 11. členu: 

Zimske markacije se postavljajo, ker pozimi sneg pokrije običajne markacije. Zimske 
markacije so 4 - 5 metrov visoki kovinski drogovi opremljeni s smernimi puščicami ali 
smerne puščice, pritrjene na debla odraslih dreves. Postavljene so na predelih, ki so 
tudi pozimi dobro obiskani. Poleg označb za planince pa te oznake služijo tudi turnim 
smučarjem. 
Ravne in lomljene črte, smerne puščice, napise na deblih in skalah uporabljamo le 
tam, kjer ni možno trajno markirati poti z Knafelčevo markacijo in smerno tablo. 
Smerne puščice uporabimo tudi tedaj, da dodatno poudarimo odcep poti. 
Lesene varovalne naprave (oporna debla, lesene stopnice, ograje in lestve, ter brvi in 
mostičke so nameščene tam, kjer je možnost zdrsa ali padca. 
Na vrhovih so nameščene kovinske skrinjice v katerih je vpisna knjiga, da se 
obiskovalec lahko vpiše. Vpiše datum obiska smer pristopa in smer sestopa. Ti podatki 
so poleg evidence obiska posameznega vrha pomembni za GRS v primeru iskalne 
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akcije za pogrešanim planincem. V skrinjici je tudi žig vrha. V novejšem času so žigi 
pritjreni tudi na kovinskih ceveh ob skrinjici. 

K 12.členu: 
Vse oznake, ki se uporabljajo za označevanje planinskih poti so za obiskovalce zelo 
pomembne, da se lahko varno gibljejo po terenu. Predvsem v primerih izredno slabih 
vremenskih razmer (megla,dež,nevihta) v visokogorju in izrazitih gozdnatih območjih 
(preglednost terena) so lahko tudi življensko pomembne. Zato je vsako poškodovanje 
oznak na planinskih poteh lahko tudi ogrožanje življenja ljudi oziroma obiskovalcev. 

K 13. členu: 

Kategorizacija planinskih poti je namenjena širši javnosti in ne samo planinski, da bi se 
popotniki, planinci že pri načrtovanju ture ali izleta lahko odločili za smer vzpona ali 
sestopa. Prva uradna obravnava o enotni kategorizaciji planinskih poti v Republiki 
Sloveniji je bila na 6.seji GO PZS na Kalu (dne 21.in 22.septembra 1985). Glede na 
enotno poimenovanje kategoriziranih poti sta na skupni seji dne 1.junija 1987 v 
Ljubljani Komisija za planinske poti in GRS sestavila Napotke za kategorizacijo 
planinskih poti in za preventivno dejavnost na planinskih poteh. Na 6.seji upravnega 
odbora PZS 8.junija 1991 je bila Kategorizacija planinskih poti tudi uradno potrjena s 
strani UO PZS. Tako so planinske poti glede na tehnično zahtevnost in stopnjo 
nevarnosti razdeljene na: Lahke, zahtevne in zelo zahtevne planinske poti.Ta 
razvrstitev velja le za poletno oziroma kopno sezono, saj se v zimskih in zahtevnejših 
vremenskih razmerah zahtevnost poti lahko močno spremeni. 

K 14. členu: 

Primera lahkih poti: Koča pri Savici-Dom na Komni, Dom v Kamniški Bistrici-Kamniško 
sedlo. Na smerni tabli na izhodišču poti ni dodatnega opozorila. Na planinskih 
zemljevidih so takšne poti narisane s rdečo črto. 

K 15. členu: 

Primeri zahtevnih poti: Koča pri Savici-Komarča-Črno jezero, Planinski dom na 
Kališču-Storžič,Kocbekov dom na Korošici-Ojstrica. Na smerni tabli na izhodišču 
markirane poti je napis zahtevna pot oz.je narisan trikotnik (v cestnem prometu je to 
znak za nevarnost). Na planinskih zemljevidih so takšne poti označene s prekinjeno 
rdečo črto. 

K 16. členu: 

Primeri zelo zahtevnih poti: Aljažev dom v Vratih-Tominškova pot-Triglavski dom na 
Kredarici, Kopiščarjeva pot na Prisank, Kremžarjeva pot na Kočno. Na zahtevnih in 
zelo zahtevnih poteh je priporočljiva uporaba ustreznih zaščitnih sredstev (komplet za 
samovarovanje,čelada,cepin) saj je v zgodnjem poletju na posameznih odsekih poti 
še ostanki zbitega snega. Priporočljivo je, da se na zelo zahtevno pot odpravimo z 
vodnikom Planinske zveze Slovenije ali gorskim vodnikom. Na smerni tabli na 
izhodišču poti je napis zelo zahtevna pot oz.je narisan trikotnik s klicajem (znak za 
splošno nevarnost) Na planinskih zemljevidih so takšne poti označene pikčasto. 
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K 17. členu: 

Kataster planinskih poti ima normative in določila, ki se jih ne da podrobneje opredeliti 
v samem zakonu zato to ureja poseben pravilnik. Kataster vsebuje opise in tehnične 
podatke o posamezni poti. Dodan mu bo tudi njihov grafični prikaz. Podatki so 
namenjeni popisu in spremljanju stanja na planinskih poteh, ter za uporabo pri 
izdajanju planinske literature in zemljevidov. Kataster se vodi v sodeiovanju z 
Geodetsko upravo Republike Slovenije. Podatke sporočajo na predpisan način enkrat 
letno planinska društva oz. skrbniki ter upravljalci planinskih poti. 

K 18. členu: 

Obhodnice z eno besedo imenujemo različne vezne, krožne in točkovne planinske 
poti. To so posamezne planinske poti, ki jih zaradi interesa lokalnih skupnosti ali 
prikaza določenega zaključenega predela združijo v skupno pot, ki ima svoje ime, 
določene kontrolne točke opremljene z predpisanimi žigi in vpisnimi knjigami. Take 
poti imajo tudi dnevnik poti v katerega pohodnik vtisne predpisane žige. Po predložitvi 
izpolnjenega dnevnika prejma ustrezno značko poti. Nekaj teh poti ima tudi vodnike v 
katerih so podrobno opisane posamezne značilnosti, ki si jih pohodnik lahko ogleda na 
poti. Za vzdrževanje same poti, žigov, vpisnih knjig, dnevnikov in vodnikov skrbijo 
odbori za tako pot. Takih poti je v Sloveniji preko 60. 
Podrobnejše obrazložitev obhodnic z pravili,označevanjem in delovanjem ni možno 
predpisati v zakonu, zato bo to urejal poseben Pravilnik o obhodnicah. 

K 19. členu: 

Omejitev lastninske pravice, ki služi prostemu prehodu in vzdrževanju, je v skladu s 
37.členom stvamopravnega zakonika. Podobno rešitev določa jo tudi otali primerljivi 
predpisi npr. Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih. 

K 20. členu: 

Poglavitni poudarek vzdrževalcev poti je namenjen vzdrževanju poti porezovanju 
vejevja, ki sega na pot, odstranjevanja debel, ki padejo čez pot (večja debla le v 
soglasju z lastnikom) in vzdrževanju hodne površine poti tako, da mesta, ki so nevarna 
za zdrs zaščitimo z lesenimi varovalnimi napravami ali utrdimo, da teren ni drseč. S 
tem dosežemo, da se pohodniki ne izogibajo tem oviram in sami poti s hojo izven poti, 
kar povzroča poškodovanje vegetacije izven poti in dodatno škodo naravi in lastniku. 

K 21. členu: 

Sklep -Planinske zveze Slovenije je, da ne bi odpirali novih poti, saj je mreža obstoječih 
zadostna. Izjeme so lahko le novozgrajena koča ali kak drug utemeljen razlog. 
Postopek za odprtje nove poti je enotno določen in le na tej podlagi se novo nastala 
pot lahko registrira in vnese v kataster planinskih poti pri Planinski zvezi Slovenije. 
Postopek za odpiranje in zapiranje bo podrobno obrazložen v posebnem pravilniku o 
odpiranju in zapiranju planinskih poti. 
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K 22. členu: 

Kadarkoli se pokaže utemeljen razlog za odprtje nove planinske poti ali večje 
prestavitve obstoječe planinske poti je potrebno urediti in pridobiti vsa potrebna 
soglasja. Najprej od lastnika ali lastnikov zemljišča, nato od Zavoda za gozdove, če 
pot poteka po gozdnem območju, lokalne lovske organizacije, Zavoda za naravno in 
kulturno dediščino, če pa pot poteka preko zavarovanih območij pa tudi od zato 
pristojnih institucij. Na podlagi zbranih soglasij lahko Planinska zveza Slovenije po 
predhodnem ogledu tako pot registrira in vnese v kataster planinskih poti pri PZS. 

Odpiranje in zapiranje planinskih poti poteka po normativih in obrazcih, ki jih bo urejal 
poseben pravilnik o odpiranju in zapiranju planinskih poti. 

K 23. členu: 

Na planinskih poteh, ki potekajo preko pašnikov in pašnih planin se lahko pojavijo tudi 
fizične ovire (ograje, električni pastirji ipd.) zaradi ograditve pašnih površin zaradi paše 
živine. Prehod preko teh ovir je potrebno ustrezno in varno urediti, da ne pride do 
poškodb pohodnikov ali poškodovanja teh naprav. 
Včasih je potrebno zaradi takih ali drugačnih vzrokov kako pot začasno zapreti. Zaprtje 
poti je začasno in v tem času je potrebno odpraviti vzrok zaradi katerega je prišlo do 
začasnega zaprtja poti (posledice požara, poškodovanje varovalnih naprav zaradi 
skalnega odloma, plazov ali potresov). Začasno zaporo poti, zaradi različnih aktivnosti 
na poti (posek drevja, lovska brakada ipd.) je potrebno pravočasno sporočiti 
pristojnemu planinskemu društvu in vidno označiti zaporo in čas zapore. 

K 24. členu: 

Varovanje narave bi moralo biti osnovno načelo za vse obiskovalce naravnega 
okolja saj bi z uničenjem le tega izgubili tudi poglavitni motiv za hojo v naravo. 
Posebno to velja za najrazličnejša .zavarovana območja, kjer je hoja po 
označenih poteh lahko poglavitni dejavnik varovanja okolja. Največji problem, ki 
se pojavlja so razne bližnjice, ki jih uhodijo obiskovalci. Te lahko nastanejo 
zaradi zanemarjene ali neurejene planinske poti ali pa zaradi različnih 
tekmovalnih vzgibov. Povsod tam, kjer so priljubljene planinske koče in imajo 
tekmovanja pohodnikov se je število bližnjic znatno povečalo. Naloga vseh 
vzdrževalcev poti je, da skušajo na najrazličnejše načine število bližnjic omejiti 
ali doseči njihovo popolno zaprtje. Že obstoječe bližnjice pa je potrebno čimprej 
sanirati. 

K 25. členu: 

Poleg planincev se na planinskih poteh pojavljajo tudi drugi uporabniki. V zadnjem 
času so to prevsem gorski kolesarji, saj je ta šport po priljubljenosti na 5.mestu. Od 
1.aprila 1995 velja predpis , ki prepoveduje vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v 
naravnem okolju (Ur.l.RS,16/95). Tako je vožnja z vozili na motorni pogon in s kolesi 
prepovedana na vseh površinah zunaj naselij in zunaj vseh poljskih poti, kolovozov in 
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cest. Po pravilih CLUB ARC ALPIN - CAA(Združenje planinskih zvez alpskih držav) je 
vožnja z gorskimi kolesi dovoljena na površinah širših od 1 m. 

K 26. členu: 

Planinska zveza Slovenije je veliko večino planinskih poti prevzela od svojega 
predhodnika Slovenskega planinskega društva (SPD). Tako je prevzela tudi enotni 
način označevanja poti. Vzdrževanje in označevanje planinskih poti je odgovorno delo 
tako zaradi upoštevanja lastnine, varovanja okolja in odgovornosti za varnost 
pohodnikov. 

K 27. členu: 

Planinska zveza Slovenije oziroma njena Komisija za planinske poti je že leta 1982 
pričela s tečaji za markaciste. Učni program za markacist PZS in instruktor markacist 
PZS je potrjen s strani Fakultete za šport. Verificiran pa je tudi pri Svetu za šport RS. 

K 28. členu: 

Določba določa način financiranja. Sredstva za vzdrževanje visokogorskih poti so 
pridobljena na podlagi razpisa iz Fundacije za financiranje športnih organizacij in 
MŠZŠ. Vzdrževanje ostalih poti financirajo planinska društva iz sredstev pridobljenih iz 
gospodarske dejavnosti, lokalne skupnosti oz.občine iz pobranih sredstev turistične 
takse, posamezne občinske športne zveze. 

K 29. členu: 

Določa višino globe v razponu. Globe se izrekajo za prekrške, ki jih določa določba. 

K 30. členu: 

Določa način izrekanja in višino globe v prehodnem obdobju. 

K 31. členu: 

Določa čas izdaje podzakonskih predpisov in sicer šest mesecev po uveljavitvi 
zakona. 

K 32. členu: 

Določba določa čas začetka veljavnosti zakona. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 STATUSU 

MISIJ IN PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV 

PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE 

P060DDE (MSMPTD) 

-EPA 1401 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0074 
Številka: 803-05/2001-20 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
STATUSU MISIJ IN PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV 
PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STATUSU MISIJ IN 

PREDSTAVNIKOV TRETJIH DRŽAV PRI 
ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o statusu misij in predstavnikov tretjih 

držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, podpisan 14. 
septembra 1994 v Bruslju. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
jezik glasi: 
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Sporazum 2. člen 

o statusu misij in predstavnikov tretjih 

držav pri Organizaciji Severnoatlantske 

pogodbe 

Ob upoštevanju Deklaracije o miru in sodelovanju, ki so jo sprejeli 
voditelji držav in vlad, ki so sodelovali na sestanku 
Severnoatlantskega sveta v Rimu 7. in 8. novembra 1991, in 
poziva k ustanovitvi Sveta za severnoatlantsko sodelovanje, in 
Izjave Sveta za severnoatlantsko sodelovanje o dialogu, 
partnerstvu in sodelovanju z dne 20. decembra 1991; 

po seznanitvi s povabilom za Partnerstvo za mir, ki so ga izdali in 
podpisali voditelji držav in vlad držav članic Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe na sestanku Severnoatlantskega 
sveta v Bruslju 10. januarja 1994; 

ob zavedanju, da je treba določiti status misij in predstavnikov 
tretjih držav pri organizaciji; 

ob upoštevanju, da ni namen imunitet in privilegijev iz tega 
sporazuma, da bi posamezniki imeli od njih koristi, ampak 
zagotoviti, da bi učinkovito opravljali svoje naloge, povezane z 
organizacijo; 

so pogodbenice tega sporazuma sklenile: 

1. člen 

V tem sporazumu 

"organizacija" pomeni Organizacijo Severnoatlantske pogodbe; 

"država članica" pomeni državo pogodbenico Severnoatlantske 
pogodbe, sklenjene v VVashingtonu 4. aprila 1949; 

"tretja država" pomeni državo, ki ni pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe, sklenjene v VVashingtonu 4. aprila 1949, a je sprejela 
povabilo v Partnerstvo za mir in podpisala Okvirni dokument 
Partnerstva za mir, državo'članico Sveta za severnoatlantsko 
sodelovanje ali kako drugo državo, ki jo je Severnoatlantski svet 
povabil, naj pri organizaciji ustanovi misijo. 

a) Država članica, na katere ozemlju ima organizacija svoje 
poveljstvo, podeli misijam tretjih držav pri organizaciji in članom 
njihovega osebja imunitete in privilegije, podeljene 
diplomatskim misijam in njihovemu osebju. 

b) Poleg tega država članica, na katere ozemlju ima organizacija 
svoje poveljstvo, podeli običajne imunitete in privilegije začasno 
poslanim predstavnikom tretjih držav, za katere ne velja 
odstavek a) tega člena, za čas, ko so navzoči na njenem 
ozemlju, da bi zastopali tretje države v zvezi s postopki 
organizacije. 

3. člen 

a) Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam in ga je 
treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju 
ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije, ki vse 
države podpisnice obvesti o deponiranju vsake take listine. 

b) Takoj ko dve ali več držav podpisnic, med njimi tudi tista 
država članica, na katere ozemlju ima organizacija svoje 
poveljstvo, deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi, ta sporazum začne veljati za te države. Za vsako 
drugo državo podpisnico začne veljati na dan deponirania 
njene listine. 

4. člen 

a) Ta sporazum lahko vsaka država pogodbenica odpove s 
pisnim uradnim obvestilom o odpovedi, poslanim Vladi 
Kraljevine Belgije, ki o vsakem takem uradnem obvestilu 
obvesti vse države podpisnice. 

b) Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko Vlada Kraljevine 
Belgije prejme uradno obvestilo. 

V potrditev tega so podpisani, ki so jih za to pravilno pooblastile 
njihove vlade, podpisali ta sporazum, katerega angleško in 
francosko besedilo sta enako verodostojni. 

Sestavljeno v Bruslju 14. septembra 1994. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum določa, da država pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe, na ozemlju katere ima Organizacija Severnoatlantske 
pogodbe svoje poveljstvo, podeli misijam tretjih držav pri 
organizaciji in članom njihovega osebja imunitete in privilegije, 
podeljene diplomatskim misijam in njihovemu osebju. Taka tretja 
država je država, ki ni pogodbenica Severnoatlantske pogodbe, 
a je sprejela povabilo v Partnerstvo za mir in podpisala Okvirni 
dokument Partnerstva za mir, država članica Sveta za 
severnoatlantsko sodelovanje ali kaka druga država, ki jo je 
povabil Severnoatlantski svet, da ustanovi misijo pri organizaciji. 

Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št. 
113/03-uradno prečiščeno besedilo) sporazum ratificira Državni 

zbor Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je 13.05.2004 
sprejela pobudo za podpis sporazuma in jo poslala v potrditev 
Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko. 
Odbor je navedeno pobudo 3. junija 2004 obravnaval in se z njo 
strinjal. Republika Slovenija je sporazum podpisala v Bruslju 15. 
junija 2004. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov in tudi ne zagotoviti dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Sporazuma ni treba uskladiti s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 STATUSU 

ORGANIZACIJE SEVERNOATLANTSKE 

POGOORE, NACIONALNIH PREDSTAVNIKOV 

IN MEDNARODNEGA OSERJA (MSOSP) 

-EPA 1402-fll 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0073 
Številka: 803-05/2001-21 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
STATUSU ORGANIZACIJE SEVERNOATLANTSKE 
POGODBE, NACIONALNIH PREDSTAVNIKOV IN 
MEDNARODNEGA OSEBJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STATUSU 

ORGANIZACIJE SEVERNOATLANTSKE POGODBE, 
NACIONALNIH PREDSTAVNIKOV IN 

MEDNARODNEGA OSEBJA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske 

pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja, 
podpisan 20. septembra 1951 v Ottawi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
jezik glasi: 

24. junij 2004 43 poročevalec, št. 84 



SPORAZUM 

O STATUSU ORGANIZACIJE 
SEVERNOATLANTSKE POGODBE, 

NACIONALNIH PREDSTAVNIKOV IN 
MEDNARODNEGA OSEBJA 

Države podpisnice tega sporazuma so se 

ob upoštevanju, da je za opravljanje njihovih nalog in doseganje 
njihovih ciljev treba, da imajo Organizacija Severnoatlantske 
pogodbe, njeno mednarodno osebje in predstavniki držav članic, 
ki se udeležujejo sestankov organizacije, status, kot je določen v 
nadaljevanju, 

so se sporazumele, kot sledi: 

I. del - Splošno 

1. člen 

V tem sporazumu: 

a) »Organizacija« pomeni Organizacijo Severnoatlantske 
pogodbe, ki jo sestavljajo Svet in njegova dopolnilna telesa; 

b) »Svet« pomeni Svet, ustanovljen na podlagi 9. člena 
Severnoatlantske pogodbe, in predstavnike v Svetu; 

c) »dopolnilna telesa« pomenijo kateri koli organ, odbor ali 
službo, ki jih ustanovi Svet ali so ustanovljeni pod njegovo 
pristojnostjo, razen tistih za katere se ta sporazum v 
skladu z 2. členom ne uporablja: 

d) »predsedujoči predstavnikov Sveta« pomeni v njegovi 
odsotnosti tudi pod predsedujočega, ki deluje v njegovem 
imenu. 

2. člen 

Ta sporazum se ne uporablja za vojaška poveljstva, ustanovljena 
v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, niti za katerekoli druge 
vojaške organe, razen če Svet sklene drugače. 

3. člen 

Organizacija in države članice ves čas sodelujejo, da olajšajo 
ustrezno delovanje sodstva, zagotavljajo spoštovanje policijskih 
predpisov in' preprečujejo pojav zlorab v zvezi z imunitetami in 
privilegiji, določenimi v tem sporazumu. Če katera država članica 
meni, da je prišlo do zlorabe katere koli imunitete ali privilegija, 
priznanega po tem sporazumu, se ta država in organizacija 
posvetujeta ali pa se med seboj posvetujejo zadevne države, da 
se ugotovi, ali je do take zlorabe prišlo, in če je do nje prišlo, da se 
poskuša zagotoviti, da se ne ponovi. Ne glede na te določbe ali 
katerekoli druge določbe tega sporazuma lahko država članica, 
ki meni, da je neka oseba zlorabila svojo pravico do bivanja ali 
kakšen drug privilegij ali imuniteto, ki se ji priznava po tem 
sporazumu, zahteva, da oseba zapusti njeno ozemlje. 

II. del - Organizacija 

4. člen 

Organizacija je pravna oseba; je sposobna sklepati pogodbe, 
pridobivati premično in nepremično premoženje in razpolagati z 
njim ter sprožati pravne postopke. 

5. člen 

Organizacija, njeno premoženje in sredstva ne glede na to. k|e so 
in kdo jih ima, uživajo imuniteto pred vsako obliko pravnega 
postopka, razen če v posameznem primeru predsedujoči 
predstavnikov v Svetu, ki deluje v imenu organizacije, izrecno ne 
odobri odpovedi imuniteti. Razume pa se, da se nobena odpoved 
imuniteti ne razširi na katerekoli ukrep izvršbe ali zaplembe 
premoženja. 

6. člen 

Prostori organizacije so nedotakljivi. Njeno premoženje in sredstva 
ne glede na to, kje so in kdo jih ima, uživajo imuniteto pred 
preiskavo, zasegom, zaplembo, razlastitvijo ali drugo obliko 
posega. 

7. člen 

Arhivi organizacije in vsi dokumenti, ki ji pripadajo ali jih ima, so 
nedotakljivi, kjer koli so. 

8. člen 

1. Ne da bi bila omejena s finančnim nadzorom, predpisi ali 
moratoriji vseh vrst. 

a) ima Organizacija lahko različne valute in razpolaga z 
računi v kateri koli valuti; 

b) Organizacija lahko prosto prenaša svoja sredstva iz ene 
države v drugo ali v svoji državi in lahko katero koli valuto 
ki jo ima, po najugodnejšem prodajnem ali nakupnem tečaju 
zamenja v drugo valuto. 

2. Pri uresničevanju svojih pravic iz prvega odstavka 
Organizacija pravilno upošteva navedbe, ki jih da katera koli 
država članica, in jih, če je to izvedljivo, uveljavi. 

9. člen 

Organizacija, njena sredstva, dohodek in drugo premoženje so 
oproščeni: 

a) vseh neposrednih davkov; vendar Organizacija ne zahteva 
oprostitve plačila pristojbin, davkov ali dajatev, ki niso nic 
drugega kot plačilo za komunalne storitve; 

b) vseh carinskih dajatev in količinskih omejitev na uvoz in izvoz 
izdelkov, ki jih Organizacija uvozi ali izvozi za svoje službene 
potrebe; izdelki, uvoženi v okviru take oprostitve, se v državi 
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v katero so bili uvoženi, ne smejo odtujiti s prodajo ali kot 
darilo, razen pod pogoji, ki jih odobri vlada te države; 

c) vseh carinskih dajatev in količinskih omejitev na uvoz in izvoz 
svojih publikacij. 

10. člen 

Organizacija sicer praviloma ne zahteva oprostitve trošarin in 
davkov na prodajo premičnega in nepremičnega premoženja, ki 
so del cene, ki jo je treba plačati, vendar pa članice, kadar 
Organizacija opravlja velike nakupe premoženja za svoje 
službene potrebe, za katere so bile take dajatve /ali davki 
obračunani ali se lahko zaračunajo, vendar pa bo država članica, 
kadarkoli je to mogoče, sprejela ustrezni upravni dogovor za 
znižanje ali vračilo zneska dajatve ali davka. 

11. člen 

1. Uradni dopisi in druga uradna sporočila Organizacije se ne 
cenzurirajo. 

2. Organizacija ima pravico uporabljati šifre in pošiljati ter 
prejemati pisma po kurirju ali v zapečatenih diplomatskih 
pošiljkah, ki uživajo enake imunitete in privilegije kot diplomatski 
kurirji in pošiljke. 

3. Nič v tem členu ne preprečuje sprejetja ustreznih varnostnih 
ukrepov, o katerih se sporazumno dogovorita država članica 
in Svet. ki deluje v imenu Organizacije. 

III. del - Predstavniki držav članic 

12. člen 

Vsaka oseba, ki jo država članica na ozemlju druge države članice 
imenuje za svojega glavnega stalnega predstavnika v Organizaciji, 
in člani njenega službenega osebja z bivališčem na tistem ozemlju, 
0 katerih je sklenjen dogovor med državo, ki jih je imenovala, in 
Organizacijo ter med Organizacijo in državo, v kateri bodo 
prebivali, uživajo imunitete in privilegije, ki se priznavajo 
diplomatskim predstavnikom in njihovemu službenemu osebju 
primerljivega položaja. 

13. člen 

1 Vsak predstavnik države članice v Svetu ali kateremkoli 
njegovem dopolnilnem telesu, ki ni zajet v 12. členu, uživa 
med navzočnostjo na ozemlju druge države članice zaradi 
opravljanja svojih delovnih nalog, te privilegije in imunitete: 

a) enako imuniteto pred fizičnim prijetjem ali priporom, kot 
se priznava diplomatskemu osebju primerljivega položaja; 

b) imuniteto pred sodnim postopkom za izrečene ali 
napisane besede ali dejanja, ki jih je storil kot uradna 
oseba; 

c) nedotakljivost za vse listine in dokumente; 

d) pravico uporabljati šifre in prejemati ter sprejemati in 
pošiljati listine po kurirju ali v zapečatenih torbah; 

e) enako oprostitev zase in svojega zakonca glede omejitev 
priseljevanja, prijave na uradu za tujce in obveznosti 

služenja vojaškega roka, kot se priznava diplomatskemu 
osebju primerljivega položaja; 

f) enake ugodnosti glede valutnih ali deviznih omejitev, kot 
se priznavajo diplomatskemu osebju primerljivega 
položaja; 

g) enake imunitete in ugodnosti glede svoje osebne prtljage, 
kot se priznavajo diplomatskemu osebju primerljivega 
položaja; 

h) pravico do brezplačnega uvoza svojega pohištva in 
osebnega premičnega premoženja ob prvem prihodu na 
prevzem svoje funkcije v zadevni državi in ob prenehanju 
svoje funkcije v tej državi do ponovnega brezcarinskega 
izvoza svojega pohištva in osebnega premičnega 
premoženja, in to v obeh primerih ob upoštevanju pogojev, 
ki so po mnenju vlade države, v kateri se pravica 
uresničuje, potrebni; 

i) pravico do brezplačnega začasnega uvoza svojega 
zasebnega motornega vozila za osebno rabo in pozneje 
do brezplačnega ponovnega izvoza tega vozila, in to v 
obeh primerih ob upoštevanju pogojev, ki so po mnenju 
vlade zadevne države, potrebni. 

2. Če je kakršna koli davčna obremenitev odvisna od 
prebivališča, se obdobje, v katerem je predstavnik, na 
katerega se nanaša ta člen, navzoč na ozemlju druge države 
članice zaradi opravljanja svojih nalog, ne šteje za obdobje 
prebivanja. Predvsem je med takim obdobjem opravljanja 
nalog oproščen plačila davkov na svojo plačo in druge 
prejemke. 

3. Šteje se, da v tem členu izraz "predstavnik" vključuje vse 
predstavnike, svetovalce in strokovnjake delegacij. Vsaka 
država članica sporoči drugim zadevnim državam članicam, 
če to želijo, imena svojih predstavnikov, na katere se nanaša 
ta člen, in kako dolgo bodo verjetno ostali na ozemlju teh 
drugih držav članic. 

I 

14. člen 

Administrativnemu osebju, ki spremlja predstavnika države članice 
in ni zajeto v 12. ali 13. členu, se med njegovo navzočnostjo na 
ozemlju druge države članice zaradi opravljanja nalog, priznajo 
privilegiji in imunitete, določene v pododstavkih b. c, e. f. h in i 
prvega odstavka ter drugem odstavku 13. člena. 

15. člen 

Privilegiji in imuniteta se predstavnikom držav članic in njihovemu 
osebju ne priznavajo zaradi njihovih osebnih koristi, ampak zaradi 
zaščite neodvisnega opravljanja njihovih nalog v zvezi s 
Severnoatlantsko pogodbo. Zato se država članica nima samo 
pravice, ampak ima tudi dolžnost, da se odpove imuniteti za svoje 
predstavnike in člane njihovega osebja vsakokrat, kadar meni. 
da bi imuniteta ovirala potek sodnega postopka in da je odpoved 
brez škode za namene, za katere je bila priznana. 

16. člen 

Določbe 12. do 14. člena zgoraj ne zahtevajo, da bi katerakoli 
država priznala katerikoli privilegij ali imuniteto katerikoli osebi, ki 
je njen državljan, ali katerikoli osebi kot svojemu predstavniku ali 
članu osebja tega predstavnika. 
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IV. del - Mednarodno osebje in strokovnjaki v misijah 
organizacije 

17. člen 

O kategoriji uradnikov Organizacije, na katere se nanašajo členi 
od 18. do 20, se dogovorita med predsedujočim predstavnikov 
Sveta in vsaka zadevna država članica. Predsedujoči 
predstavnikov Sveta sporoči državam članicam imena uradnikov, 
ki so vključeni v te kategorije. 

18. člen 

Uradniki Organizacije, določeni po 17. členu: 

a) uživajo imuniteto pred sodnim postopkom za izrečene ali 
napisane besede in dejanja, ki so jih storili kot uradne besede 
in v mejah svojih pooblastil; 

b) uživajo skupaj s svojim zakoncem in člani svoje najožje 
družine, ki prebivajo z njimi in so od njih odvisni, enake 
imunitete glede omejitev priseljevanja in prijave na uradu za 
tujce, kot se priznavajo diplomatskemu osebju primerljivega 
položaja; 

c) uživajo enake ugodnosti glede valutnih ali deviznih omejitev, 
kot se priznavajo diplomatskemu osebju primerljivega 
položaja; 

d) uživajo skupaj s svojim zakoncem in člani svoje najožje 
družine, ki prebivajo z njimi in so od njih odvisni, enake 
ugodnosti vrnitve v matično državo ob mednarodni krizi, kot 
se priznavajo diplomatskemu osebju primerljivega položaja; 

e) imajo pravico do brezplačnega uvoza svojega pohištva in 
osebnega premičnega premoženja ob prvem prihodu na 
prevzem svoje funkcij v zadevni državi in ob prenehanju 
svoje funkcije v tej državi do ponovnega brezcarinskega 
izvoza svojega pohištva in osebnega premičnega 
premoženja, in to v obeh primerih ob upoštevanju pogojev, ki 
so po mnenju zadevne vlade države, v kateri se pravica 
uresničuje, potrebni; 

f) imajo pravico do brezcarinskega začasnega uvoza svojih 
zasebnih motornih vozil za osebno rabo in pozneje do 
brezcarinskega ponovnega izvoza teh vozil, in to v obeh 
primerih ob upoštevanju pogojev, ki so po mnenju vlade 
zadevne države, potrebni. 

19. člen 

Uradniki organizacije, določeni po 17. členu, so oproščeni plačila 
davkov na osebne dohodke in prejemke, ki jim jih organizacija 
izplačuje kot svojim uradnikom. Vendar pa se vsaka država članica 
lahko s Svetom, ki deluje v imenu Organizacije, dogovori, da bo 
zaposlila in v Organizacijo razporedila vse svoje državljane (razen 
tistih, če država članica tako želi, ki stalno ne prebivajo na njenem 
ozemlju), ki bodo kot mednarodno osebje v njej službovali, in da 
bo takim osebam izplačevala osebne dohodke in prejemke iz 
svojih lastnih sredstev ter v višini, ki jo sama določi. Zadevna 
država članica lahko tako izplačane osebne dohodke in prejemke 
obdavči, ne more pa jih obdavčiti kakšna druga država članica. 

Če katera koli država članica sklene tak dogovor in se ta pozneje 
spremeni ali preneha veljati, držav članic prvi stavek tega 
odstavka več ne zavezuje, da morajo osebne dohodke in 
prejemke, ki jih izplačujejo svojim državljanom, oprostiti plačila 
davkov. 

20. člen 

Poleg imunitete in privilegijev, določenih v 18. in 19. členu, se 
izvršnemu sekretarju Organizacije, koordinatorju 
severnoatlantske obrambne proizvodnje in drugim stalnim 
uradnikom na podobnem položaju, o katerih se lahko dogovorijo 
predsedujoči predstavnikov Sveta in vlade držav članic, priznajo 
privilegiji in imuniteta, kot se običajno priznavajo diplomatskemu 
osebju na podobnem položaju. 

21. člen 

1. Strokovnjakom (razen uradnikov, na katere se nanašajo 18 
do 20. člen), zaposlenim na nalogah v imenu Organizacije, 
se, kolikor je potrebno za učinkovito izvajanje njihovih nalog, 
kadar so na ozemlju države članice, da bi opravljali svoje 
naloge, priznavajo privilegiji in imunitete: 

a) imuniteta pred fizičnim prijetjem ali priporom in pred 
zasegom njihove osebne prtljage; 

b) imuniteto pred sodnim postopkom za izrečene ali napisane 
besede ali za dejanja, ki so jih storili pri opravljanju svojih 
nalog za Organizacijo; 

c) enake ugodnosti glede valutnih ali deviznih omejitev glede 
njihove osebne prtljage, kot se priznavajo uradnikom tujih 
vlad na začasnih uradnih misijah; 

d) nedotakljivost za vse listine in dokumente v zvezi z delom, 
za katero jih je zaposlila Organizacija. 

2. Predsedujoči predstavnikov Sveta sporoči zadevnim 
državam članicam imena strokovnjakov, za katere se 
uporablja ta člen. 

22. člen 

Privilegiji in imuniteta se uradnikom in strokovnjakom podeljujejo 
v interesu Organizacije in ne zaradi osebnih koristi posameznikov. 
Predsedujoči predstavnikov Sveta ima pravico in dolžnost, da 
kateremu koli uradniku ali strokovnjaku odvzame imuniteto v 
vsakem primeru, ko meni, da bi imuniteta ovirala potek sodnega 
postopka in da se lahko odvzame, ne da bi ta škodovala interesom 
Organizacije. 

23. člen 

Določbe 18., 19. in 21. člena od nobene države ne zahtevajo, da 
prizna privilegije ali imuniteto, ki so v teh členih navedeni, osebam, 
ki so njeni državljani, razen: 

a) imunitete pred sodnim postopkom za izrečene ali 
napisane besede ali za dejanja, ki jih je storila pri 
opravljanju svojih nalog za Organizacijo: 
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b) nedotakljivosti za vse listine in dokumente, povezane z delom, 
za katero jo je Organizacija zaposlila; 

c) ugodnosti v glede valutnih ali deviznih omejitev, če je to 
potrebno zaradi učinkovitega opravljanja njenih nalog. 

V. del - Reševanje sporov 

24. člen 

Svet zagotovi ustrezne načine reševanja: 

a) sporov, nastalih v zvezi s pogodbami, ali drugih zasebno 
pravnih sporov, pri katerih je Organizacija udeležena kot 
stranka; 

(b) sporov, v katere je vpleten kakšen uradnik ali strokovnjak 
Organizacije, na katerega se uporablja IV. del tega sporazuma 
in zaradi svojega uradnega položaja uživa imuniteto, če mu 
ta ni bila odvzeta v skladu z določbami 22. člena. 

VI. del - Dopolnilni sporazumi 

25. člen 

Svet, ki deluje v imenu Organizacije, lahko s katero koli državo 
članico ali državami sklene dodatne sporazume, ki spreminjajo 
določbe tega sporazuma, če se te nanašajo na to državo ali te 
države. 

VII. del - Končne določbe 

26. člen 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam 
organizacije in ga je treba ratificirati. Listine o ratifikaciji se 
deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki bo vse države 
podpisnice uradno obvestila o vsakem deponiranju 

2. Ko bo šest držav podpisnic deponiralo svoje listine o ratifikaciji, 
začne ta sporazum za te države veljati. Za vse druge države 
podpisnice bo začel veljati na dan deponiranja njihove listine 
o ratifikaciji. 

27. člen 

Katera koli država pogodbenica lahko ta sporazum odpove s 
pisnim uradnim obvestilom o odpovedi, ki ga pošlje Vladi Združenih 
držav Amerike, ta pa vse države podpisnice uradno obvesti o 
vsakem takem obvestilu. Odpoved začne veljati eno leto po tem, 
ko Vlada Združenih držav Amerike prejme uradno obvestilo o 
odpovedi. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Ottavvi dvajsetega septembra 1951 v francoskem 
in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem samem izvodu, ki se hrani v arhivu Vlade Združenih držav 
Amerike, ki bo overjen izvod poslala vsaki državi podpisnici. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum vsebuje določbe, ki opredeljujejo tako status 
Organizacije Sevemoatlantske pogodbe, njenega mednarodnega 
osebja kot predstavnikov držav članic, ki se udeležujejo sestankov 
organizacije. Države podpisnice sporazuma priznavajo 
organizaciji določene pristojnosti (sklepati pogodbe, pridobivati 
premično in nepremično premoženje, razpolagati z njim, sprožati 
pravne postopke). Sporazum določa nedotakljivost prostorov 
organizacije, njenih arhivov, oprostitve določenih davščin in drugo. 

Tretji del sporazuma v svojih določbah priznava imunitete in 
privilegije predstavnikov držav članic in članom njihovega osebja, 
ki se jim priznavajo zaradi zaščite neodvisnega opravljanja njihovih 
nalog. 

Četrti del sporazuma v svojih določbah razčlenjuje kategorije 
mednarodnega oseb/a in strokovnjakov na misijah organizacije 
in njihove privilegije m imunitete, ki se jim priznavajo v interesu 
organizacije. 

Določitev načinov reševanja sporov, ki jih zagotovi svet, 
ustanovljen na podlagi 9. člena Sevemoatlantske pogodbe, določa 
peti del sporazuma. 

Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur.l.RS. št. 
113/03-uradno prečiščeno besedilo) sporazum ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je 13.05.2004 
sprejela pobudo za podpis sporazuma in jo poslala v potrditev 
Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za zunan/o politiko 
Odbor je navedeno pobudo 3. junija 2004 obravnaval in se z njo 
strinjal. Republika Slovenija je sporazum podpisala v Washingtonu 
14. junija 2004. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov in tudi ne zagotoviti dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Sporazuma ni treba uskladiti s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 PRISTOJNOSTI, 

PRAVU, KI SE UPORAOLJA, PRIZNAVANJU, 

UVELJAVLJANJU IN SODELOVANJU GLEDE 

STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI IN UKREPOV 

ZA VARSTVO OTROK (MKSOVO) 

- EPA 1403 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0179 
Številka: 565-01/2004-2 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PRISTOJNOSTI, PRAVU, KI SE UPORABLJA, 
PRIZNAVANJU, UVELJAVLJANJU IN SODELOVANJU 
GLEDE STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI IN UKREPOV 
ZA VARSTVO OTROK, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

ZAKON O RATIFIKACIJI 
KONVENCIJE O PRISTOJNOSTI, PRAVU, KI SE 

UPORABLJA, PRIZNAVANJU, UVELJAVLJANJU IN 
SODELOVANJU GLEDE STARSEVSKE 

ODGOVORNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO OTROK 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, 
Priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka in vodja Sektorja za 
mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Sektorju 
za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj,.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok, sestavljena v Haagu 
19. oktobra 1996. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se 

uporablja, priznavanju, uveljavljanju in 

sodelovanju glede starševske 

odgovornosti in ukrepov za varstvo 
otrok 

Države podpisnice te konvencije so se 

ob upoštevanju, da je treba izboljšati varstvo otrok v mednarodnih 
razmerah, 

v želji izogniti se neskladjem med svojimi pravnimi sistemi glede 
pristojnosti, prava, ki se uporablja, priznavanja in izvajanja ukrepov 
za varstvo otrok, 

sklicujoč se na pomen mednarodnega sodelovanja pri varstvu 
otrok. 

potrjujoč, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo, 

ob ugotovitvi, da je treba ustrezno popraviti Konvencijo z dne 5. 
oktobra 1961 o pristojnostih organov in pravu, ki se uporablja, 
glede varstva mladoletnikov, 

v želji sestaviti ustrezne skupne določbe ob upoštevanju 
Konvencije Združenih narodov o pravicah otroka z dne 20. 
novembra 1989 

dogovorile o naslednjih določbah: 

I. POGLAVJE - PODROČJE UPORABE KONVENCIJE 

1. člen 

1. Cilji te konvencije so: 

a določiti državo, katere organi so pristojni, da sprejemajo 
ukrepe za varstvo otroka ali njegovega premoženja: 

b določiti, katero pravo naj ti organi uporabljajo pri izvajanju 
svoje pristojnosti; 

c določiti pravo, ki se uporablja in ureja starševsko odgovornost; 

d zagotoviti, da se bodo ti varstveni ukrepi priznavali in izvajali 
v vseh državah pogodbenicah; 

e med organi držav pogodbenic vzpostaviti sodelovanje, 
potrebno za uresničevale ciljev te konvencije. 

2. V tej konvenciji izraz "starševska odgovornost" vključuje 
starševsko avtoriteto ali drugo podobno razmerje avtoritete, 
ki določa pravice, pooblastila in obveznosti staršev, skrbnikov 
ali drugih zakonitih zastopnikov v razmerju do otroka ali 
njegovega premoženja. 

2. člen 

Konvencija se uporablja za otroke od njihovega rojstva do 
izpolnjenega 18. leta starosti. 

3. člen 

Ukrepi, omenjeni v 1. členu, se lahko nanašajo predvsem na. 

a dodelitev, izvajanje, prenehanje ali omejitev starševske 
odgovornosti in njen prenos; 

b pravico do varstva in vzgoje, vključno s pravico skrbeti za 
otroka in predvsem pravico do odločanja o kraju njegovega 
prebivališča, ter pravico do stikov, vključno s pravico odpeljati 
otroka za določen čas v kraj. ki ni njegovo običaino 
prebivališče; 

c skrbništvo, varstvo in podobne institucije; 

d imenovanje in naloge oseb ali organov, ki so odgovorne za 
otroka ali njegovo premoženje, ga zastopajo ali mu pomagaio 

e namestitev otroka v rejniško družino ali zavod ali zagotovitev 
njegovega varstva v kafali a\i podobni ustanovi: 

f nadzor javnih organov nad tem, kako osebe, odgovorne za 
otroka, zanj skrbijo; 

g upravljanje, hrambo otrokovega premoženja ali razpolaganje 
z njim. 

4. člen 

Konvencija se ne uporablja za: 

a ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva/materinstva; 

b odločbe o posvojitvi, ukrepe za posvojitev ali za neveljavnost 
ali prenehanje posvojitve: 

c priimek in imena otroka; 

d emancipacijo; 

e obveznosti preživljanja; 

f upravljanje premoženja ali nasledstvo; 

g socialno varnost; 

h javne ukrepe splošne narave na področju izobraževanja ali 
zdravstva; 

/' ukrepe, povezane s kaznivimi dejanji, ki so jih zagrešili otroci: 

j odločbe o pravici do azila in priseljevanju. 

II. POGLAVJE - PRISTOJNOST 

5. člen 

1. Sodni ali upravni organi države pogodbenice, v kateri je 
otrokovo običajno prebivališče, so pristojni, da sprejemajo 
ukrepe za varstvo otroka ali njegovega premoženja. 

2. Z izjemo 7. člena so ob prenosu otrokovega običajnega 
prebivališča v drugo državo pogodbenico pristojni organi 
države, v kateri je novo običajno prebivališče. 
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6. člen 

1. Za otroke begunce in otroke, ki so bili zaradi nemirov v svoji 
državi razseljeni v drugo državo, so pristojni v skladu s prvim 
odstavkom 5. člena organi države pogodbenice, na ozemlju 
katere so ti otroci zaradi razselitve. 

2. Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za otroke, 
za katere ni mogoče ugotoviti običajnega prebivališča. 

7. člen 

1. Če je bil otrok nezakonito odpeljan ali zadržan, organi države 
pogodbenice, v kateri je imel otrok, tik preden je bil odpeljan 
ali zadržan, svoje običajno prebivališče, obdržijo svojo 
pristojnost, dokler otrok ne pridobi običajnega prebivališča v 
drugi državi in 

a vsaka oseba, institucija ali drug organ s pravico do varstva in 
vzgoje ne privoli, da je otrok odpeljan ali zadržan, ali če 

b otrok biva v tej drugi državi vsaj eno leto, potem ko je oseba, 
institucija ali drug organ s pravico do varstva in vzgoje izvedel 
ali bi moral izvedeti za kraj, v katerem je otrok, in ni več v 
postopku nobena prošnja za vrnitev otroka, vložena v tem 
obdobju, otrok pa se je že vključil v svoje novo okolje. 

2. Šteje se, da je bil otrok nezakonito odpeljan ali zadržan: 

a če so s tem kršene vse ali posamezne pravice do varstva in 
vzgoje, dodeljene osebi, instituciji ali drugemu organu po 
zakonu države, v kateri je imel otrok običajno prebivališče, 
preden je bil odpeljan ali zadržan, in 

b so se v času, ko je bil otrok odpeljan ali zadržan, dejansko 
uresničevale oz. bi se uresničevale vse ali posamezne 
pravice, če otrok ne bi bil odpeljan ali zadržan. 

Pravice do varstva in vzgoje, omenjene v pododstavku a), 
lahko izhajajo predvsem iz zakona, sodne ali upravne odločbe 
ali sporazuma, veljavnega po pravu te države. 

3. Dokler organi, prvič omenjeni v prvem odstavku, obdržijo 
svojo pristojnost, lahko organi države pogodbenice, v katero 
je bil otrok odpeljan ali v kateri je bil zadržan, izvajajo le tiste 
nujne ukrepe v skladu z 11. členom, ki so potrebni za varstvo 
otroka ali njegovega premoženja. 

8. člen 

1. Če organ države pogodbenice, pristojen na podlagi 5. ali 6. 
člena, meni, da bi organ druge države pogodbenice v danem 
primeru bolje presodil otrokove koristi, lahko izjemoma 

zaprosi, da ta organ neposredno ali s pomočjo osrednjega 
organa svoje države prevzame pristojnost za izvajanje 
varstvenih ukrepov, ki se mu zdijo potrebni, ali 

preloži odločanje o tem primeru in strani pozove, da svojo 
prošnjo pošljejo organu te druge države. 

2. Države pogodbenice, na organe katerih se lahko naslovijo 
prošnje, kot določa prejšnji odstavek, so 

3 država, katere državljan je otrok, 

b država, v kateri je otrokovo premoženje, 

c država, katere organ je prejel vlogo za razvezo ali ločitev 
otrokovih staršev ali za razveljavitev njune zakonske zveze. 

d država, s katero je otrok dejansko povezan. 

3. Zadevni organi lahko izmenjavajo mnenja. 

4. Organ, na katerega je bila naslovljena prošnja v skladu s 
prvim odstavkom, lahko prevzame pristojnost namesto 
organa, pristojnega na podlagi 5. ali 6. člena, če meni, da je to 
v otrokovo korist. 

9. člen 

1. Če organi držav pogodbenic, omenjenih v drugem odstavku 
8. člena, menijo, da bi v danem primeru bolje presodili otrokove 
koristi, lahko 

zaprosijo, da jih pristojni organ države pogodbenice, v kateri 
ima otrok običajno prebivališče, neposredno ali s pomoc|o 
osrednjega organa te države pooblasti za izvajanje pristojnosti 
za sprejetje varstvenih ukrepov, ki se jim zdijo potrebni, ali 

pozovejo strani, da tako prošnjo predložijo organom države 
pogodbenice, v kateri ima otrok običajno prebivališče. 

2. Zadevni organi lahko izmenjavajo mnenja. 

3. Organ, ki je vložil tako prošnjo, je lahko namesto organa 
države pogodbenice, v kateri ima otrok običajno prebivališče 
pristojen le, če je ta organ sprejel prošnjo. 

10. člen 

1. Ne glede na 5. do 9. člen lahko organi države pogodbenice, ki 
so pristojni, da odločajo o vlogi za razvezo ali ločitev ali 
razveljavitev zakonske zveze staršev otroka, ki ima običajno 
prebivališče v drugi državi pogodbenici, sprejmejo ukrepe za 
varstvo otroka ali njegovega premoženja, če tako določa 
pravo njihove države in če 

a ob uvedbi postopka eden od staršev običajno prebiva v tej 
državi in ima eden od njiju starševsko odgovornost za otroka 
in 

b so se starši oz. katera koli druga oseba, ki ima starševsko 
odgovornost za otroka, strinjali, da so ti organi pristojni za 
sprejetje takih ukrepov, in če je ta pristojnost v skladu z 
otrokovimi koristmi. 

2. Pristojnost za sprejetje ukrepov za varstvo otroka, določena 
v prvem odstavku, preneha takoj po pravnomočni uveljavitvi 
ali zavrnitvi vloge za razvezo, ločitev ali razveljavitev 
zakonske zveze ali po koncu postopka zaradi drugih razlogov. 

11. člen 

1. V vseh nujnih primerih so organi države pogodbenice, na 
ozemlju katere je otrok ali premoženje, ki mu pripada, pristojni 
za sprejetje vseh potrebnih varstvenih ukrepov. 

2. Ukrepi, sprejeti na podlagi prejšnjega odstavka glede otroka 
ki ima običajno prebivališče v državi pogodbenici, se prenehajo 
izvajati, takoj ko organi, pristojni na podlagi 5. do 10. člena, 
sprejmejo ukrepe, potrebne zaradi razmer. 
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3. Ukrepi, sprejeti na podlagi prvega odstavka glede otroka, ki 
ima običajno prebivališče v državi, ki ni pogodbenica, se 
prenehajo izvajati v državah pogodbenicah, takoj ko so v njej 
priznani ukrepi, ki so potrebni zaradi razmer in so jih sprejeli 
organi druge države. 

12. člen 

1. Z izjemo 7. člena so organi države pogodbenice, na ozemlju 
katere je otrok ali premoženje, ki mu pripada, pristojni za 
sprejetje ukrepov za varstvo otroka ali njegovega premoženja, 
ki so začasni in ozemeljsko učinkujejo le v tej državi, če ti 
ukrepi niso nezdružljivi z ukrepi, ki so jih sprejeli organi, pristojni 
na podlagi 5. do 10. člena. 

2. Ukrepi, sprejeti na podlagi prejšnjega odstavka glede otroka, 
ki ima običajno prebivališče v državi pogodbenici, se prenehajo 
izvajati, takoj ko organi, pristojni na podlagi 5. do 10. člena, 
odločijo o ukrepih, ki bi bili lahko potrebni zaradi razmer. 

3. Ukrepi, sprejeti na podlagi prvega odstavka glede otroka, ki 
ima običajno prebivališče v državi, ki ni pogodbenica, se 
prenehajo izvajati v državi pogodbenici, v kateri so bili sprejeti, 
takoj ko so v njej priznani ukrepi, ki so potrebni zaradi razmer 
in so jih sprejeli organi druge države. 

13. člen 

1. Organi države pogodbenice, ki so na podlagi 5. do 10. člena 
pristojni za sprejetje ukrepov za varstvo otroka ali njegovega 
premoženja, se morajo vzdržati izvajanja svoje pristojnosti, 
če so ob uvedbi postopka organi druge države pogodbenice, 
ki so bili tedaj pristojni na podlagi 5. do 10. člena, zaprosili za 
ustrezne ukrepe, ki se še proučujejo. 

2. Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo, če so se organi, ki 
jim je bilo prvotno predloženo zaprosilo za sprejetje ukrepov, 
odpovedali svoji pristojnosti. 

14. člen 

Ukrepi, sprejeti za izvajanje 5. do 10. člena, ostanejo v veljavi v 
skladu z določenimi pogoji, čeprav zaradi spremenjenih okoliščin 
ni več podlage za pristojnost, dokler jih organi, pristojni v skladu 
s konvencijo, ne spremenijo, nadomestijo ali odpravijo. 

III. POGLAVJE - PRAVO, KI SE UPORABLJA 

15. člen 

1. Organi držav pogodbenic pri izvajanju pristojnosti na podlagi 
določb II. poglavja uporabljajo svoje pravo. 

2. Če pa je to potrebno zaradi varstva otroka ali njegovega 
premoženja, lahko izjemoma uporabljajo ali upoštevajo pravo 
druge države, s katero je primer dejansko povezan. 

3. Ob prenosu otrokovega običajnega prebivališča v drugo 
državo pogodbenico pravo te druge države od prenosa dalje 
ureja pogoje izvajanja ukrepov, sprejetih v državi prejšnjega 
običajnega prebivališča. 

16. člen 

1. Zakonito dodelitev ali prenehanje starševske odgovornosti 
brez posredovanja sodnih ali upravnih organov ureja pravo 
države, v kateri je otrokovo običajno prebivališče 

2. Dodelitev ali prenehanje starševske odgovornosti s 
sporazumom ali enostranskim aktom brez posredovanja 
sodnih ali upravnih organov ureja pravo države, v kateri \e 
otrokovo običajno prebivališče ob začetku veljavnosti 
sporazuma ali enostranskega akta. 

3. Starševska odgovornost po pravu države, v kateri je otrokovo 
običajno prebivališče, se ohrani po prenosu običajnega 
prebivališča v drugo državo. 

4. Če se otrokovo običajno prebivališče spremeni, ureja zakonito 
dodelitev starševske odgovornosti osebi, ki take odgovornosti 
še nima, pravo države, v kateri je novo otrokovo običajno 
prebivališče. 

17. člen 

Izvajanje starševske odgovornosti ureja pravo države, v kateri 
je otrokovo običajno prebivališče. Če se otrokovo običajno 
prebivališče spremeni, starševsko odgovornost ureja pravo 
države, v kateri je novo otrokovo običajno prebivališče 

18. člen 

Starševska odgovornost, omenjena v 16. členu, se lahko odpravi 
ali pogoji njenega izvajanja spremenijo z ukrepi, sprejetimi na 
podlagi te konvencije. 

19. člen 

1. Veljavnost dogovora, sklenjenega med tretjim in drugo osebo 
ki bi bila upravičena delovati kot otrokov zakoniti zastopnik 
po pravu države, v kateri je bil dogovor sklenjen, se ne more 
izpodbijati niti se tretji ne more šteti za odgovornega samo 
zato, ker druga oseba ni bila upravičena delovati kot otrokov 
zakoniti zastopnik v skladu s pravom, navedenim v določbah 
tega poglavja, razen če je tretji vedel ali bi moral vedeti, da to 
pravo ureja starševsko odgovornost. 

2. Prejšnji odstavek se uporablja le, če je dogovor sklenien med 
osebami, ki so na ozemlju iste države. 

20. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi tedaj, ko je pravo, ki ga 
omenjajo, pravo države, ki ni pogodbenice. 

21. člen 

1. V tem poglavju izraz "pravo" pomeni pravo, ki velja v določeni 
državi, ne pa kolizijskih pravil. 

2. Če pa je pravo, ki se uporablja na podlagi 16. člena, pravo 
države, ki ni pogodbenica, in kolizijska pravila te države 
določajo pravo neke druge države, ki ni pogodbenica in bi 
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uporabljala svoje pravo, se uporablja pravo te druge države. 
Če ta druga država, ki ni pogodbenica, ne bi uporabljala 
svojega prava, se uporablja pravo, ki ga določa 16. člen. 

22. člen 

Uporaba prava, določenega v določbah tega poglavja, se lahko 
zavrne le, če bi bila očitno v nasprotju z javnim redom in ob 
upoštevanju otrokovih koristi. 

IV. POGLAVJE - PRIZNAVANJE IN UVELJAVLJANJE 

23. člen 

1. Ukrepi, ki jih sprejmejo organi države pogodbenice, se zakonito 
priznajo v vseh drugih državah pogodbenicah. 

2. Vendar se priznanje lahko zavrne, 

a če je ukrep sprejel organ, katerega pristojnost ne izhaja iz 
določb II. poglavja; 

b če je bil ukrep sprejet, razen v primeru nujnosti, v sodnem ali 
upravnem postopku, ne da bi bila otroku dana možnost, da 
pove svoje mnenje, ob kršenju temeljnih načel procesnega 
prava zaprošene države: 

c na zaprosilo osebe, ki trdi, da ukrep posega v njeno starševsko 
odgovornost, če je bil tak ukrep sprejet, razen v primeru 
nujnosti, ne da bi bila tej osebi dana možnost, da pove svoje 
mnenje; 

d če je priznanje očitno v nasprotju z javnim redom zaprošene 
države ob upoštevanju otrokovih koristi; 

e če je ukrep nezdružljiv z ukrepom, ki je bil pozneje sprejet v 
državi otrokovega običajnega prebivališča, ki ni pogodbenica, 
če ta ukrep izpolnjuje zahteve za priznanje v zaprošeni državi; 

f če se ni ravnalo v skladu s postopkom, določenim v 33. 
členu. 

24. člen 

Ne glede na prvi odstavek 23. člena lahko vsaka zainteresirana 
oseba pristojne organe države pogodbenice zaprosi, da odločajo 
o tem, ali se ukrep, sprejet v drugi državi pogodbenici, prizna ali 
ne. Postopek ureja pravo zaprošene države. 

25. člen 

Organ zaprošene države zavezujejo razsodbe, temelječe na 
dejstvih, ki so podlaga za pristojnost organa države, ki je sprejel 
ukrep. 

26. člen 

1. Če je treba ukrepe, sprejete in pravnomočne v eni od držav 
pogodbenic, uveljaviti v drugi državi pogodbenici, se v tej 
drugi državi pogodbenici na zaprosilo zainteresirane strani 
razglasijo za pravnomočne ali se evidentirajo za uveljavitev v 
skladu s postopkom, ki ga določa pravo te države. 

2. Vsaka država pogodbenica za razglasitev pravnomočnosti 
ali evidentiranje uporablja enostavni in hitri postopek. 

3. Razglasitev pravnomočnosti ali evidentiranje se lahko zavrne 
le na podlagi enega od razlogov, določenih v drugem odstavku 
23. člena. 

27. člen 

Razen revizije, potrebne pri uporabi prejšnjih členov, se vsebina 
sprejetega ukrepa ne revidira. 

28. člen 

Ukrepi, ki jih je sprejela ena država pogodbenica in jih je druga 
država pogodbenica razglasila za pravnomočne ali evidentirala 
za uveljavitev, se v tej drugi državi uveljavijo, kot da so jih sprejeli 
organi te države. Ukrepi se uveljavijo v skladu s pravom 
zaprošene države in v obsegu, ki ga to pravo določa, ob 
upoštevanju otrokovih koristi. 

V. POGLAVJE - SODELOVANJE 

29. člen 

1. Država pogodbenica določi osrednji organ, ki izpolnjuje 
obveznosti, ki so po konvenciji določene za tak organ. 

2. Zvezne države, države z več kot enim pravnim sistemom ali 
države, ki imajo avtonomne ozemeljske enote, lahko določijo 
več osrednjih organov in navedejo ozemeljski ali osebni obseg 
njihovih funkcij. Če je država določila več osrednjih organov, 
določi osrednji organ, ki se mu lahko pošiljajo prošnje, da jih 
pošlje naprej ustreznemu osrednjemu organu v tej državi 

30. člen 

1. Osrednji organi sodelujejo med seboj in spodbujajo 
sodelovanje med pristojnimi organi v svojih državah, da hi 
zagotovili uresničevanje ciljev te konvencije. 

2. Pri uporabi te konvencije sprejemajo ustrezne ukrepe, da bi 
zagotovili obveščanje o svojem pravu in storitvah, ki so v 
njihovi državi na voljo glede varstva otroka. 

31. člen 

Osrednji organ države pogodbenice neposredno ali s pomočjo 
javnih organov ali drugih organov sprejema ustrezne ukrepe, da 
se 

a olajša sporazumevanje in ponudi pomoč, določena v 8. in 9. 
členu ter v tem poglavju; 

b s posredovanjem, spravo ali drugim podobnimi sredstvi 
omogoči sporazumno reševanje glede varstva otroka ali 
njegovega premoženja v razmerah, v katerih se uporablja 
konvencija; 

c na prošnjo pristojnega organa druge države pogodbenice 
pomaga odkriti kraj, kjer je otrok, če se zdi, da je otrok na 
ozemlju zaprošene države in potrebuje varstvo. 
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32. člen 

Na utemeljeno prošnjo osrednjega ali drugega pristojnega organa 
države pogodbenice, s katero je otrok dejansko povezan, lahko 
osrednji organ države pogodbenice, v kateri ima otrok običajno 
prebivališče in v kateri je, neposredno ali s pomočjo javnih ali 
drugih organov 

a priskrbi poročilo o otrokovih razmerah; 

b zaprosi, da pristojni organ njegove države premisli, ali je treba 
sprejeti ukrepe za varstvo otroka ali njegovega premoženja. 

sprejetjem odločitve glede prošnje, vložene na podlagi drugega 
odstavka. 

36. člen 

Kadar je otrok v resni nevarnosti, pristojni organi države 
pogodbenice, v kateri so bili sprejeti ali se proučujejo ukrepi za 
otrokovo varstvo, če so obveščeni o prenosu otrokovega 
prebivališča v drugo državo ali o tem, da je otrok v drugi državi, 
obvestijo organe te države o tej nevarnosti in ukrepih, ki so bili 
sprejeti ali se proučujejo. 

33. člen 

1. Če namerava organ, pristojen na podlagi 5. do 10. člena, 
otroka namestiti v rejniško družino ali zavod ali kafalo ali 
podobno ustanovo in naj bi bila ta namestitev ali zagotovitev 
varstva otroka v drugi državi pogodbenici, se najprej 
posvetuje z osrednjim ali drugim pristojnim organom te druge 
države. V ta namen mu pošlje poročilo o otroku in razlogih za 
predlagano namestitev ali zagotovitev varstva. 

2. Odločba o namestitvi ali zagotovitvi varstva se lahko v državi 
prosilki sprejme le, če je osrednji ali drug pristojni organ 
zaprošene države odobril to namestitev ali zagotovitev 
varstva ob upoštevanju otrokovih koristi. 

34. člen 

1. Če se namerava sprejeti varstveni ukrep, lahko organi, 
pristojni na podlagi konvencije, če to zahtevajo otrokove 
razmere, zaprosijo za informacije kateri koli organ druge 
države pogodbenice, ki ima informacije, pomembne za varstvo 
otroka. 

2. Država pogodbenica lahko izjavi, da se prošnje na podlagi 
prvega odstavka njenim organom pošiljajo samo prek njenega 
osrednjega organa. 

37. člen 

Organ na podlagi tega poglavja ne zaprosi za informacije ali jih ne 
da, če meni, da bi to verjetno ogrozilo otroka ali njegovo premoženj!? 
ali bi pomenilo resno grožnjo za svobodo ali življenje člana 
otrokove družine. 

38. člen 

1. Ne glede na možnost, da lahko zahtevajo plačilo razumnih 
stroškov za opravljene storitve/osrednji organi in drugi javni 
organi držav pogodbenic krijejo vsak svoje stroške, nastale 
pri uporabi določb tega poglavja. 

2. Vsaka država pogodbenica lahko z eno ali več držav 
pogodbenic sklene sporazum o delitvi stroškov. 

39. člen 

Vsaka država pogodbenica lahko z eno ali več držav pogodbenic 
sklene sporazume o boljšem medsebojnem izvajanju določb tega 
poglavja. Države, ki so sklenile tak sporazum, en izvod pošl|ejo 
depozitarju konvencije. 

VI. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

35. člen 

1. Pristojni organi države pogodbenice lahko organe druge 
države pogodbenice zaprosijo, da jim pomagajo pri 
uresničevanju varstvenih ukrepov, sprejetih na podlagi 
konvencije, predvsem pri zagotavljanju dejanskega 
uresničevanja pravice do stikov in pravice do vzdrževanja 
rednih neposrednih stikov. 

2. Organi države pogodbenice, v kateri otrok nima običajnega 
prebivališča, lahko na prošnjo tistega od staršev, ki prebiva v 
tej državi in želi pridobiti ali obdržati pravico do stikov, zberejo 
podatke ali dokaze in razsodijo o primernosti tega od staršev 
in o pogojih za uresničevanje stikov. Organ, pristojen za 
odločanje o vlogi za stike z otrokom na podlagi 5. do 10. 
člena, dopusti take podatke, dokaze in ugotovitve ter jih prouči, 
preden sprejme odločitev. 

3. Organ, pristojen na podlagi 5. do 10. člena za odločanje o 
stikih, lahko pred sprejetjem odločitve glede prošnje, vložene 
na podlagi drugega odstavka, preloži postopek, predvsem 
če obravnava vlogo za omejitev ali ukinitev pravic do stikov, 
ki so bile dane v državi, v kateri je imel otrok prejšnje običajno 
prebivališče. 

4. Določbe tega člena organu, pristojnemu na podlagi 5. do 10. 
člena, ne preprečujejo sprejetja začasnih ukrepov pred 

40. člen 

1. Organi države pogodbenice, v kateri je otrokovo običajno 
prebivališče, ali države pogodbenice, v kateri je bil sprejet 
varstveni ukrep, lahko osebi s starševsko odgovornostjo ali 
osebi, ki ji je zaupano varstvo otroka ali njegovega 
premoženja, na njeno prošnjo izdajo potrdilo, da lahko opravlja 
naloge in da so ji bila dana pooblastila, na podlagi katerih |e 
upravičena ukrepati. 

2. Šteje se, da so sposobnosti in pooblastila, navedena v potrdilu, 
dodeljena tej osebi, če ni dokazano nasprotno. 

3. Država pogodbenica imenuje organe, ki so pooblaščeni za 
izdajo navedenega potrdila. 

41. člen 

Osebni podatki, zbrani ali dani v skladu s konvencijo, se lahko 
uporabljajo le za namene, za katere so bili zbrani ali dani 

42. člen 

Organi, ki so jim podatki dani, zagotavljajo zaupnost podatkov v 
skladu s pravom svoje države. 
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43. člen 

Dokumenti, poslani ali izdani v skladu s konvencijo, so oproščeni 
sodnega overjanja ali podobnih formalnosti. 

44. člen 

Vsaka država pogodbenica lahko imenuje organe, ki se jim morajo 
poslati prošnje po 8.. 9. in 33. členu. 

45. člen 

1. Imenovanja, omenjena v 29. in 44. členu, se sporočijo 
Stalnemu uradu Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu. 

2. Izjava, omenjena v drugem odstavku 34. člena, se da 
depozitarju konvencije. 

46. člen 

Državi pogodbenici, v kateri se za varstvo otroka ali premoženja 
uporabljajo različni pravni sistemi ali pravni predpisi, ni treba 
uporabljati pravil konvencije glede razhajanj med temi različnimi 
pravnimi sistemi ali pravnimi predpisi. 

47. člen 

V državi, v kateri se uporabljata dva ali več pravnih sistemov ali 
pravnih predpisov, ki se nanašajo na vprašanja, ki jih ureja ta 
konvencija, imajo v različnih ozemeljskih enotah posamezni izrazi 
naslednji pomen: 

1. običajno prebivališče v tej državi pomeni običajno prebivališče 
v ozemeljski enoti te države; 

2. navzočnost otroka v tej državi pomeni navzočnost otroka v 
ozemeljski enoti; 

3. kraj otrokovega premoženja v tej državi pomeni kraj 
otrokovega premoženja v ozemeljski enoti; 

4. država, katere državljanstvo ima otrok, pomeni ozemeljsko 
enoto, določeno v skladu s pravom te države, če ustreznih 
določb ni, pa ozemeljsko enoto, s katero je otrok najtesneje 
povezan; 

5. država, katere organi so prejeli vlogo za razvezo zakonske 
zveze ali ločitev ali razveljavitev zakonske zveze otrokovih 
staršev, pomeni ozemeljsko enoto, katere organi so prejeli 
tako vlogo; 

6. država, s katero je otrok dejansko povezan, pomeni 
ozemeljsko enoto, s katero je otrok tako povezan; 

7. država, v katero je bil otrok odpeljan ali je bil v njej zadržan, 
pomeni ozemeljsko enoto, v katero je bil odpeljan ali je bil v 
njej zadržan; 

8. organi te države, ki niso osrednji organi, pomenijo organe, ki 
so pooblaščeni za delovanje v določeni ozemeljski enoti; 

9- pravo, postopek ali organ države, v kateri je bil ukrep sprejet, 
pomeni pravo, postopek ali organ ozemeljske enote, v kateri 
je bil ta ukrep sprejet; 

10. pravo, postopek ali organ zaprošene države pomeni firavo. 
postopek ali organ ozemeljske enote, v kateri se poskuša 
pridobiti priznanje ali uveljavitev. 

48. člen 

Za določitev prava, ki se uporablja na podlagi III. poglavja za 
državo, sestavljeno iz dveh ali več ozemeljskih enot, od katerih 
ima vsaka svoj pravni sistem ali svoje pravne predpise, glede 
vprašanj, ki jih ureja ta konvencija, se uporabljajo naslednja pravila: 

a če v taki državi obstajajo veljavna pravila, ki določajo 
ozemeljsko enoto, katere pravo se uporablja, se uporablja 
pravo te enote; 

b če takih pravil ni, se uporablja pravo ozemeljske enote, 
določene v 47. členu. 

49. člen 

Za določitev prava, ki se uporablja na podlagi III. poglavja za 
državo z dvema ali več pravnimi sistemi ali pravnimi predpisi, ki 
se uporabljajo za različne kategorije oseb glede zadev, ki jih ureja 
ta konvencija, se uporabljajo naslednja pravila: 

a če v tej državi obstajajo veljavna pravila, ki določajo, katero 
tako pravo se uporablja, se uporablja to pravo: 

b če takih pravil ni, se uporablja pravo sistema ali pravni predpisi, 
s katerimi je otrok najtesneje povezan. 

50. člen 

Ta konvencija ne vpliva na uporabo Konvencije z dne 25. oktobra 
1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok med 
pogodbenicami obeh konvencij. Vendar pa nič ne preprečuje, da 
bi se za vrnitev otroka, ki je bil nezakonito odpeljan ali zadrzan, ali 
za zagotovitev pravice do stikov lahko uveljavile določbe te 
konvencije. 

51. člen 

Ta konvencija v odnosih med državami pogodbenicami brez 
poseganja v priznanje ukrepov, sprejetih na podlagi Konvencije z 
dne 5. oktobra 1961, nadomešča Konvencijo, ki ureja skrbništvo 
nad mladoletnimi osebami, podpisano 12. junija 1902 v Haagu. 

52. člen 

1. Ta konvencija ne vpliva na mednarodne dokumente, katerih 
pogodbenice so pogodbenice te konvencije in ki vsebujejo 
določbe o zadevah, ki jih ureja konvencija, razen če države 
pogodbenice, ki jih zavezujejo taki dokumenti, ne izjavijo 
drugače. 

2. Konvencija ne vpliva na možnost, da ena ali več držav 
pogodbenic sklene sporazume, ki glede na otrokovo običajno 
prebivališče v eni od držav pogodbenic takih sporazumov, 
vsebujejo določbe o vprašanjih, ki jih ureja ta konvencija. 

3. Sporazumi, ki jih mora skleniti ena ali več držav pogodbenic 
o vprašanjih, ki jih zajema ta konvencija, v odnosih teh držav 
z drugimi državami pogodbenicami ne vplivajo na določbe te 
konvencije. 
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4. Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za enotne zakone, ki 
temeljijo na posebnih regionalnih ali drugačnih vezeh med 
zadevnimi državami. 

53. člen 

1. Konvencija se uporablja za ukrepe le, če so ti v državi sprejeti 
po uveljavitvi konvencije za to državo. 

2. Konvencija se uporablja za priznanje in uveljavitev ukrepov, 
sprejetih po njeni uveljavitvi v državi, v kateri so bili ukrepi 
sprejeli, in v zaprošeni državi. 

54. člen 

1. Sporočila, poslana osrednjemu organu ali drugemu organu 
države pogodbenice, se pošiljajo v izvirnem jeziku s prevodom 
v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov te druge države, ali 
če tak prevod ni mogoč, s prevodom v francoski ali angleški 
jezik. 

2. Vendar pa lahko država pogodbenica z izraženim pridržkom 
v skladu s 60. členom nasprotuje uporabi francoskega ali 
angleškega jezika, ne pa uporabi obeh. 

55. člen 

1. V skladu s 60. členom lahko država pogodbenica: 

a zadrži pristojnost svojih organov za sprejetje ukrepov za 
varstvo otrokovega premoženja, ki je na njenem ozemlju; 

b si pridrži pravico, da ne prizna starševske odgovornosti ali 
ukrepa, ki bi bil nezdružljiv z ukrepom, ki bi ga njeni organi 
sprejeli glede otrokovega premoženja. 

2. Zadržanje pristojnosti se lahko omeji na določene vrste 
premoženja. 

56. člen 

Generalni sekretar Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu redno sklicuje Posebno komisijo, ki preverja 
praktično izvajanje konvencije. 

VII. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE 

57. člen 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam, ki so bile članice 
Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu ob 
njenem osemnajstem zasedanju. 

2. Ta konvencija se ratificira, sprejme ali odobri, listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pa se deponirajo pri Ministrstvu 
za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske, ki je depozitar 
konvencije. 

2. Pristopna listina se deponira pri depozitarju. 

3. Tak pristop velja le za odnose med državo, ki je pristopila, in 
tistimi državami pogodbenicami, ki temu pristopu niso 
ugovarjale v šestih mesecih od prejema uradnega obvestila 
omenjenega v pododstavku b) 63. člena. Ugovor lahko dajo 
države ob ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi konvencije. O 
vsakem ugovoru je treba obvestiti depozitarja. 

59. člen 

1. Če ima država dve ali več ozemeljskih enot z različnim: 
pravnimi sistemi glede zadev, ki jih obravnava konvencija, 
lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu 
izjavi, da se konvencija razširi na vse ozemeljske enote ali 
samo na eno ali več ozemeljskih enot, in sme to izjavo kadar 
koli spremeniti tako, da da drugo izjavo. 

2. O vsaki izjavi je treba depozitarja uradno obvestiti, v njej pa 
morajo biti izrecno navedene ozemeljske enote, za katere se 
uporablja konvencija. 

3. Če država v skladu s tern členom ne da izjave, se konvencija 
razširi na vse ozemeljske enote te države. 

60. člen 

1. Vsata država pogodbenica lahko najpozneje ob ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu ali ko da izjavo po 59. členu 
izrazi en ali oba pridržka, predvidena v drugem odstavku 54. 
člena in v 55. členu. Drugi pridržki niso dovoljeni. 

2. Vsaka država lahko kadar koli umakne pridržek, ki ga je 
imela. Umik se sporoči depozitarju. 

3. Pridržek preneha veljati prvi dan tretjega koledarskega 
meseca po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka. 

61. člen 

1. Konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku 
trimesečnega obdobja po deponiranju tretje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi v skladu s 57. členom. 

2. Nato začne konvencija veljati: 

a za države, ki jo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo pozneje ali k 
njej pristopijo prvi dan meseca po izteku trimesečnega obdobja 
po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu; 

b za vsako državo, ki k njej pristopi, prvi dan meseca po treh 
mesecih po izteku šestmesečnega obdobja, predvidenega v 
tretjem odstavku 58. člena; 

c za ozemeljsko enoto, na katero se je konvencija razširila v 
skladu z 59. členom, prvi dan meseca po izteku trimesečnega 
obdobja po uradnem obvestilu, navedenem v omenjenem 
členu. 

58. člen ®2- ^'en 

Država pogodbenica konvencije j 
pisnim obvestilom depozitarju. O 
določene ozemeljske enote, za katere velja konvencija. 

H konvenciji lahko pristopi vsaka država, potem ko je ta 1' država pogodbenica konvencije jo lahko odpove z uradnim 
začela veljati v skladu s prvim odstavkom 61. člena. pisnim obvestilom depozitarju. Odpoved se lahko omeji na Hnlrvrono rt^omolicl/o nnntn -»o l/itnrn \ x/—«11-—» l/i-M-n/nnniio 
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2. Odpoved začne veljati prvi dan meseca po izteku 
dvanajstmesečnega obdobja, potem ko je depozitar prejel 
uradno obvestilo. Če je v uradnem obvestilu naveden daljši 
rok za veljavnost odpovedi, začne odpoved veljati ob izteku 
tega obdobja. 

63. člen 

Depozitar obvesti vse države članice Haaške konference o 
mednarodnem zasebnem pravu in države, ki so pristopile v skladu 
z 58. členom, o: 

a podpisih, ratifikacijah, sprejetjih in odobritvah v skladu s 57. 
členom; 

b pristopih in ugovorih k pristopom v skladu z 58. členom; 

c datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu z 61. členom; 

d izjavah v skladu z drugim odstavkom 34. člena in 59. členom; 

e sporazumih v skladu z 39. členom; 

f pridržkih po drugem odstavku 54. člena in 55. členu ter 
njihovem umiku po drugem odstavku 60. člena; 

g odpovedih v skladu s 47. členom. 

Da bi to potrdili, so pravilno pooblaščeni podpisniki, podpisali to 
konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu 19. oktobra 1996 v francoskem in angleškem 
jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, 
ki se hrani v arhivu vlade Kraljevine Nizozemske, overjena kopija 
pa se po diplomatski poti pošlje vsaki državi, ki je bila članica 
Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu ob njenem 
osemnajstem zasedanju. 

3. člen 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji pri 
depozitarju podala izjavo, ki se glasi: 

" V skladu z 29. členom Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede 
starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok Republika 

• Slovenija izjavlja, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve (Kotnikova 5,1000 Ljubljana, tel.; 00386 1 478 3450, fax.: 
00386 1 478 3456, E-mail.: qp.mdds@aov.sn osrednji organ, ki 
izpolnjuje obveznosti, določene s konvencijo. 

V skladu z drugim odstavkom 34. člena konvencije Republika 
Slovenija izjavlja, da se prošnje na podlagi prvega odstavka 34. 

člena konvencije pošiljajo pristojnim organom samo preko 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve." 

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 

Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, 
uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in 
ukrepov za varstvo otrok, je bila sestavljena v Haagu 19. oktobra 
1996 (v nadaljevanju: konvencija), začela je veljati 1. januarja 
2002. 

Republika Slovenija je dne 13. maja 2004 konvencijo podpisala in 
ob podpisu v skladu z 2. členom Odločbe Sveta Evropske unije 
št. 2003/93/CE podala naslednjo izjavo: 

»Členi 23, 26. in 52. predložene konvencije omogočajo državam 
pogodbenicam EU ustrezno stopnjo prilagodljivosti z namenom 
uporabe enostavnega in hitrega režima priznanja in izvrševanja 
odločb. Pravila Skupnosti določajo vsaj tako ugoden sistem 
priznavanja in izvrševanja, kot ga določajo pravila konvencije. 
Skladno s tem se odločbe, ki jih izdajo sodišča držav članic 
Evropske unije v zadevah, ki jih ureja konvencija, priznajo in 
izvršijo v Republiki Sloveniji z uporabo ustreznih notranjih pravil 
prava Skupnosti.« 

Hkrati je Republika Slovenija z noto dne 13. maja 2004 obvestila 
depozitarja konvencije, to je Ministrstvo za zunanje zadeve 
Kraljevine Nizozemske, da je podpis konvencije v skladu s 4. 
členom Odločbe Sveta Evropske unije št. 2003/93/CE. 

II. 

Konvencija določa ukrepe, namenjene varstvu otroka in njegovega 
premoženja, organe in pravo pristojno za izvajanje teh ukrepov, 
priznavanje in izvajanje ukrepov v vseh državah pogodbenicah 
ter sodelovanje med državami pogodbenicami pri uresničevanju 
ciljev te konvencije. 

Ukrepi za varstvo otroka in njegovega premoženja so opredeljeni 
v 3. členu, in sicer se nanašajo predvsem na: dodelitev, izvajanje, 
prenehanje ali omejitev starševske odgovornosti, pri čemer 
starševska odgovornost pomeni starševsko avtoriteto, ki določa 
pravice, pooblastila in dolžnosti staršev, skrbnikov ali drugega 
zakonitega zastopnika. Nanašajo se tudi na pravico do varstva in 
vzgoje otroka, vključno s pravico do stikov, postavitve skrbništva, 
zagotovitev varstva otroka tudi z namestitvijo otroka v rejniško 
družino, na nadzor otrokovega varstva, kot tudi na upravljanje 
otrokovega premoženja. 

Za sprejemanje in izvajanje ukrepov za varstvo otroka in 
njegovega premoženja so pristojni sodni ali upravni organi države 
pogodbenice, kjer je otrokovo običajno prebivališče razen, če 
organ države pogodbenice, kjer je otrokovo običajno prebivališče 
meni, da bi organ druge države pogodbenice v danem primeru 
bolje presodil o ukrepih. Konvencija ne opredeljuje pojma 
običajnega prebivališča, temveč napotuje na Konvencijo o 
mednarodno pravnih vidikih ugrabitve otrok, podpisano v Haagu 
25.10.1980. V skladu s slednjo se pri vsakem primeru ugrabitve 
otrok določi običajno prebivališča otroka. »Običajno prebivališče« 
pomeni tisto prebivališče, ki predstavlja stabilno povezavo otroka 
z ozemljem, ki se odraža v času bivanja ali posebni povezavi 
med otrokom in krajem prebivanja. 

V skladu s 6. členom konvencije se ukrepi sprejemajo in izvajajo 
tudi za otroke begunce in otroke, ki so bili zaradi nemirov v svoji 
državi razseljeni v drugo državo ali za otroke, za katere ni mogoče 
ugotoviti običajnega prebivališča ter tudi v vseh nujnih primerih. 

Ob protipravni premestitvi ali zadržanju otroka, organi države 
pogodbenice, v kateri je imel otrok tik pred premestitvijo ali 
zadržanjem svoje običajno prebivališče, ohranijo svojo pristojnost, 
dokler otrok ne pridobi običajnega prebivališča v drugi državi 

Konvencija v III. poglavju vsebuje določbe o veljavnem pravu, in 
sicer v 15. do 22. členu. Države pogodbenice pri izvajanju ukrepov 
za varstvo otrok države praviloma uporabljajo svoje pravo 
Izjemoma, če je to potrebno, zaradi varstva otrokove osebnosti 
ali njegovega premoženja, lahko uporabljajo ali upoštevajo pravo 
druge države. O zaupanju otroka enemu od staršev ob razvezi 
zakonske zveze, o določitvi stikov z otrokom, namestitvi, o 
namestitvi v rejniško družino, postavitvi skrbnika in o drugih 
ukrepih, odločajo sodni ali upravni organi države pogodbenice v 
skladu s pravom države, v kateri je otrokovo običaino prebivališče. 
Če je pravo, ki se uporablja, pravo države, ki ni pogodbenica in 
kolizijska pravila te države določajo pravo neke druge države, ki 
ni pogodbenica, se uporablja pravo te druge države. 

Priznanje in uveljavljanje ukrepov za varstvo otrok konvencija 
določa v členih od 23. do 28. Ukrepi, ki jih sprejme/o države 
pogodbenice, se zakonito priznavajo v vseh drugih državah 
pogodbenicah. Priznanje se lahko zavrne v primeru, če je ukrep 
sprejel organ, ki ni pristojen za izrekanje ukrepa, če je bil ukrep 
sprejet, ne da bi bila otroku dana možnost, da izrazi svoje mnenje, 
če je bil ukrep sprejet, ne da bila osebi, ki je nosilec starševske 
odgovornosti, ob njenem zaprosilu dana možnost, da izrazi svoje 
mnenje, če je priznanje ukrepa v nasprotju z otrokovimi koristmi, 
ali če je ukrep nezdružljiv z ukrepom, ki je bil pozneje spre/et v 
državi otrokovega običajnega prebivališča. Sprejeti in pravnomočni 
ukrepi, se na zaprosilo zainteresirane strani razglasijo za 
pravnomočne in se evidentirajo v skladu s postopkom. 

Sodelovanje držav pogodbenic pri izvajanju in priznavanju ukrepov, 
namenjenih varstvu otroka in njegovega premoženja, je določeno 
v členih 29. do 39. Za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz 
konvencije, država pogodbenica določi osrednji organ, ki obvešča 
druge osrednje organe držav pogodbenic o svoji zakonodaji in 
storitvah glede varstva otroka, ki so na voljo. Osrednji organi si 
tudi izmenjujejo poročila o razmerah, v katerih otrok živi ter druge 
informacije o otroku ali družinskih članih. Poleg tega osrednji or- 
gan sprejema ustrezne ukrepe, da se olajša sporazumevan/e in 
ponudi pomoč glede varstva otroka ali njegovega premoženja ter 
pomaga odkriti kraj, kjer je otrok, če je verjetno, da je otrok navzoč 
na ozemlju zaprošene države in potrebuje varstvo 

Konvencija v 40. členu določa, da lahko organi države 
pogodbenice, v kateri je otrokovo običajno prebivališče, ali države 
pogodbenice, v kateri je bil sprejet varstveni ukrep, osebi, ki je 
odgovorna za otroka, na njeno prošnjo izda potrdilo, da lahko 
opravlja te naloge in da so ji bila zaupana dana pooblastila. 

III. 

Glede na to, da konvencija že velja od 1.1.2002, le-ta za države, 
ki jo ratificirajo, začne veljati' prvi dan meseca po izteku 
trimesečnega obdobja po deponiranju listine o ratifikaciji. Glede 
na to da bo Republika Slovenia konvencijo ratificirala se uporablja 

' Točka 2 (a) 61. člena konvencije. 
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drugi odstavek 88. člena Zakona o zunanjih zadevah. Po sprejemu 
zakona o ratifikaciji v Državnem zboru RS in objavi zakona o 
ratifikaciji v Uradnem listu RS-Mednarodne pogodbe, bo 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS pri depozitarju (Ministrstvu za 
zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske) deponiralo listino o 
ratifikaciji. 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji pri 
depozitarju podala izjavo, ki se glasi: 

" V skladu z 29. členom Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede 
starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok, Republika 
Slovenija izjavlja, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve (Kotnikova 5. 1000 Ljubljana, tel.: 00386 1 478 3450, fax.: 
00386 1 478 3456, E-maii: aD.mdds@oov.si) osrednji organ, ki 
izpolnjuje obveznosti, določene s konvencijo. 

V skladu z drugim odstavkom 34. člena konvencije Republika 
Slovenija izjavlja, da se prošnje na podlagi prvega odstavka 34. 

člena konvencije pošiljajo pristojnim organom samo preko 
Ministrstva za delo, družino in socialne Zadeve." 

Konvencijo v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

IV. 

Ratifikacija konvencije ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Izvajanje zakona o ratifikaciji ne bo imelo finančnih posledic na 
proračun Republike Slovenije. 

Glede na to, da je konvencija predmet usklajevanja s pravnim 
redom Evropske unije, predlagatelj gradiva predlaga, da zaradi 
čim prejšnje uveljavitve konvencije za Republiko Slovenijo zakon 
o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1, Naslov predJoga aKta : akta z zgoraj 

Konvencija o pristojnosti, veljavnem pravu, priznanju, uveljavljanju 
in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepih 
za zaščito otrok, sestavljene v Haagu 19. oktobra 1996 

2. Skladnost predloga akta 
s por az u m a o_ p r i d r u ž i t v i« 

a. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo 

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagano Konvencijo. 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene 

/ 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

prevedeni v 

Konvencija o pristojnosti, veljavnem pravu, priznanju, uveljavljanju 
in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepih 
za zaščito otrok je prevedena v slovenski jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHA R E, TA IE X, 

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 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

Konvencija je v skladu z Odločbo Sveta Evropske unije št. 2003/ 
93/CE z dne 19. decembra 2002, ki pooblašča države članice 
EU, da podpišejo Konvencijo. 

b. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 

Konvencija je vključena v državni program za prevzem pravnega 
reda ES. Republika Slovenija je Konvencijo podpisala v skladu z 
določili Odločbe Sveta Evropske unije št. 2003/93/CE z dne 19 
decembra 2002, ki pooblašča države članice EU. da podpišejo 
Konvencijo. 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost mag. Renata Cvelbar Bek, l.r. 
SEKRETARKA 

dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 
MINISTER 
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Predlog 

ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA 0 PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 

LJUBLJANI (OdPUL-1 B) 

- EPA 1398 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-3311-0084 
Številka: 623-03/2001-5 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU 
UNIVERZE V LJUBLJANI, 

ki ga pošilja podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu in 
tretjega odstavka 108. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije s predlogom da se obravnava na julijski 
seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Lučka Lorber, državna sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Vanda Rode, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 
Mihaela Novak Kolenko, sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 134/03-ZViS-U PB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne  
sprejel 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI 

1. člen 

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 
28/00 in 33/03) se v 6. členu pn/i odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek 
fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol opravlja v 
skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti naslednje 
dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
M 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

umetniško dejavnost: 
O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

druge dejavnosti: 
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem, 

- O 92.511 dejavnost knjižnic ter 
druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s 
soglasjem ustanovitelja določi v statutu." 
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V štirinajsti alineji četrtega odstavka se pri Fakulteti za šport na 
koncu za besedilom v oklepaju doda vejica in besedilo "(81) 
osebne storitve". 

2. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, 
in sicer: 

štiri predstavnike ustanovitelja, 
dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), 
enega predstavnika študentov, 
enega predstavnika drugih delavcev in 
enega predstavnika delodajalcev." 

V petem odstavku 9. člena se pika nadomasti z vejico in doda 
besedilo "predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega 

poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih 
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije. Obrtna zbornica 
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenie 
delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada 
Republike Slovenije." 

3. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut 

4. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom 
najpozneje do 1. oktobra 2004. 

5. člen 

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

Obrazložitev: 

VIII. poglavju, kjer so opredeljene dejavnosti univerze in članic, 
je treba na novo opredeliti druge dejavnosti. Gre za uskladitev s 
standardno klasifikacijo dejavnosti. Pri Fakulteti za šport je treba 
dodati novo študijsko področje (81) osebne storitve, in sicer za 
študijski program športnega treniranja. 

V IV. poglavju, kjer so opredeljeni organi Univerze in članic, je 
treba 9. člen uskladiti s 6. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 63/04). 

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za uskladitev 
statuta Univerze z odlokom. Upravni odbor univerze se obhku/e v 
skladu s tem odlokom najpozneje do 1. oktobra 2004. 

Finančne posledice: 

Univerza v Ljubljani bo morala po Uredbi o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 
leta 2008 (Ur. I. RS, št. 134/03) sredstva zagotoviti iz sredstev, 
dodeljenih za študijsko dejavnost. 
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Besedilo členov, ki se spreminjajo 

Odlok o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani (OdPUL-1) 

III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC 

6. člen 

Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek 
fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol opravlja v 
skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95,13/95, 33/95,15/96, 89/ 
98 in 12/99) naslednje dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
M 80 302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80 303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80 422 drugo izobraževanje, d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

umetniško dejavnost: 
92 31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter 

druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem 
ustanovitelja določi v statutu. 

Univerza izvaja tudi javna pooblastila. 

Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole opravljajo 
znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več 
sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma 
umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost 
opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom. 

Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu 
z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih 
fakultetah, umetniških akademijah oziroma visokih strokovnih 
šolah so: 

- Biotehniška fakulteta: (42) vede o živi naravi (biologija, 
mikrobiologija, biotehnologija, biomedicina); (14) izobraževanje 
učiteljev (biologija); (54) proizvodne tehnologije (lesarstvo, 
živilstvo): (58) arhitektura in gradbeništvo (krajinska arhitektura); 
(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (agronomija, zoolehnika, 
gozdarstvo); 

- Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) 
poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, menedžment, 
trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); 
(46) matematika in statistika (aktuarstvo); 

- Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura in gradbeništvo 
(arhitektura); 

- Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede (sociologija, 
politologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, 
obramboslovje); (32) novinarstvo in informiranje (novinarstvo); 

- Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, 
elektronika, telekomunikacije, energetska tehnika); 

- Fakulteta za farmacijo: (72) zdravstvo (farmacija, biomedicina); 

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (58) arhitektura in 
gradbeništvo (gradbeništvo, prostorsko in urbanistično planiranje); 

(52) tehniške vede (geodezija); (85) varstvo okolja (varstvo okolja): 

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi 
naravi (kemija); (14) izobraževanje učiteljev (kemija); (42) vede o 
živi naravi (biokemija, biomedicina); (52) tehniške vede (kemijsko 
inženirstvo); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija); 
(86) varnost (varstvo pri delu, požarno varstvo); 

- Fakulteta za matematiko in fiziko: (46) matematika in statistika 
(matematika); (52) tehniške vede (mehanika); (14) izobraževanje 
učiteljev (matematika, fizika, računalništvo z matematiko); (44) 
vede o neživi naravi (fizika, astronomija in meteorologija); 

- Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve 
(pomorstvo, tehnologija prometa); 

- Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računalništvo 
(računalništvo in informatika); 

- Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo): 

- Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo). 

- Fakulteta za šport: (14) izobraževanje učiteljev (športna vzgoja); 

- Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna 
uprava), 

- Filozofska fakulteta: (22) humanistične vede (filozofija, 
arheologija, zgodovina, sociologija kulture, umetnostna zgodovina, 
muzikologija, jeziki in književnosti, jezikoslovje, prevajalstvo); (31) 
družbene vede (sociologija, geografija, etnologija, psihologija, 
antropologija); (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede 
(filozofija, zgodovina, jeziki in književnosti, sociologija, geografija, 
pedagogika, andragogika); (32) novinarstvo in informatika 
(bibliotekarstvo); 

- Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina, stomatologija, 
biomedicina); 

- Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev 
(kemijsko izobraževanje); (21) umetnost (oblikovanje tekstilij in 
oblačil); (44) vede o neživi naravi (geologija); (54) proizvodne 
tehnologije (tekstilstvo, rudarstvo, geotehnologija, metalurgija, 
materiali, grafična tehnika); 

- Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške 
vede (razredni pouk, likovna pedagogika, matematika, kemija, 
fizika, biologija, računalništvo, tehnika, predšolska vzgoja, 
defektologija, socialna pedagogika); 

- Pravna fakulteta: (38) pravo (ustavno, mednarodno, delovno, 
civilno in gospodarsko pravo, rimsko pravo in zgodovina prava, 
kazenskopravne znanosti, teorija prava in države); (31) družbene 
vede (ekonomska analiza in ekonomska politika); (34) poslovne 
in upravne vede (javna uprava); 

- Teološka fakulteta: (22) humanistične vede (teologija); 

- Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo (veterinarska medicina, 
biomedicina); 

- Akademija za glasbo: (21) umetnost (glasba: kompozicija in 
glasbena teorija, dirigiranje, instrumenti, petje, cerkvena glasba, 
operna šola); (14) izobraževanje učiteljev (glasbena pedagogika, 
instrumenti); 

- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost 
(dramska igra in umetniška beseda, režija, dramaturgija, 
scenografija, kostumografija); 
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- Akademija za likovno umetnost: (21) umetnost (kiparstvo, 
slikarstvo, oblikovanje, grafika, restavratorštvo); 

- Visoka šola za zdravstvo: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, 
zdravstvene tehnike). 

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj. 

IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC 

9. člen 

Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in 
sicer: 

- tri predstavnike ustanovitelja, 

- štiri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost 
(visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), 

- enega predstavnika študentov in 

- enega predstavnika drugih delavcev. 

V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji 
univerze. 

Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika 
študentov, katerega mandatna doba je dve leti. 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita 
se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen 
izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov 
ustanovitelja ali nasprotno. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, 
način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom 
univerze. 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena 
več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče poslovodni 
organ univerze. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena upravni odbor univerze 
opravlja svoje delo do konstituiranja novega. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 

Ljubljana: 14. 6.2004 
Številka: 604-03-52/2002 

Zadeva: Mnenje o izpolnjevanju pogojev za širitev 
dejavnosti na Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani 

Svet za visoko šolstvo RS je elaborat o širitvi dejavnosti na Fakulteti 
za šport Univerze v Ljubljani obravnaval na seji 5. decembra 
2003. 

Svet za visoko šolstvo RS je v skladu s svojimi pristojnostmi in ob 
upoštevanju 14. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 
134/03 - UPB1) ter v skladu z Merili za ocenjevanje študijskih 
programov in visokošolskih zavodov (Ur. I. RS, št. 111/2002) 
preverjal, ali so izpolnjeni pogoji za širitev dejavnosti na študijsko 
področje (81) osebne storitve, in sicer za študijski program 
športnega treniranja. Iz dokumentacije, ki jo je v mnenje predložila 
Univerza v Ljubljani, je ugotovil, da je za razširjeno dejavnost 

ustrezno opredeljeno študijsko, znanstvenoraziskovalno iri 
strokovno področje, 

da so zagotovljeni ustrezni prostori in oprema, visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, potrebni za izvajanje 
programa, ter 
ustrezno pripravljena izhodišča in merila za samoocenjevanje 
kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega 
znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela. 

Ustrezno so prikazane tudi zaposlitvene potrebe in možnosti, o 
uvedbi pripravljenega študijskega programa za športne trenerje 
so pozitivno mnenje izrazili tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije, 
republiških športnih panožnih zvezah in številnih športnih klubih. 
Ti so pripravljeni sodelovati tudi pri izvedbi praktičnega dela 
izobraževanja prihodnjih strokovnih delavcev v športu. 

Glede na navedeno je bil na seji Sveta sprejet 

SKLEP 

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 134/03 - UPB1) Svet 
za visoko šolstvo RS daje pozitivno mnenje k širitvi delavnosti 
Fakultete za šport Univerze v Ljubljani na študijsko področ|e. po 
Iscedovi klasifikaciji opredeljeno kot (81) osebne storitve. 

Prof. dr. Andreja Kocijančič l.r 
Predsednica Sveta za visoko šolstvo RS 
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Predlog 

ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 

MARIBURU (0đPUM-1B) 

- EPA 1399 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-3311-0217 
Številka: 623-05/2001-4 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU 
UNIVERZE V MARIBORU, 

ki ga pošilja podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu in 
tretjega odstavka 108. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije s predlogom, da se obravnava na julijski 
seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Lučka Lorber, državna sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Vanda Rode, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 
Mihaela Novak Kolenko, sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 134/03-ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne  
sprejel 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU 

1. člen 

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, 
št. 28/00 in 98/03) se v 3. členu za članico Univerze v Mariboru, 
Fakulteto za kmetijstvo, doda nova članica: 

"Univerza v Mariboru 
Fakulteta za logistiko 
Skrajšano ime: UM FL 
Sedež: Celje, Mariborska cesta 2". 

2. člen 

V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek 
fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja v skladu s predpisom o 
standardni klasifikaciji dejavnosti naslednje dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
M 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, d.n., 
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znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

umetniško dejavnost: 
O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

druge dejavnosti: 
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter 
druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem 
ustanovitelja določi v statutu." 

V četrtem odstavku se doda nova šesta alineja, ki se glasi: 

Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;" 

Dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo sedma do trinajsta 
alineja. 

V novi enajsti (sedanji deseti) alineji se na koncu za besedilom 
"(46) matematika in statistika" doda vejica in besedilo "(81) osebne 
storitve". 

3. člen 

V 7. členu se prva alineja petega odstavka spremeni tako, da se 
glasi: 

"H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov ter". 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, 
in sicer: 

štiri predstavnike ustanovitelja, 

dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), 
enega predstavnika študentov, 
enega predstavnika drugih delavcev in 
enega predstavnika delodajalcev." 

V petem odstavku 9. člena se pika nadomasti z vejico in doda 
besedilo "predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega 
poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih 
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje 
delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada 
Republike Slovenije." 

5. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut 

6. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom 
najpozneje do 1. oktobra 2004. 

7. člen 

Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom 

8. člen 

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

Obrazložitev: 

II. poglavje, kjer so naštete članice univerze, je treba zaradi 
nastanka nove članice Fakultete za logistiko dopolniti (3. člen). 

VIII. poglavju, kjer so opredeljene dejavnosti univerze in članic, 
je treba na novo opredeliti druge dejavnosti ter pri Študentskih 
domovih določiti dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov 
(H 55.234). Gre za uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti. 
Za novo članico Fakulteto za logistiko je treba določiti študijsko 
področje: (84) transportne storitve, pri Pedagoški fakulteti pa dodati 
novo študijsko področje (81) osebne storitve, in sicer za študijski 
program športnega treniranja. 

V IV. poglavju, kjer so opredeljeni organi Univerze in članic, je 
treba 9. člen uskladiti s 6. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 63/04). 

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za uskladitev 
statuta Univerze z odlokom. Upravni odbor univerze se oblikuje v 
skladu s tem odlokom najpozneje do 1. oktobra 2004. Organi 
Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega odtoka v skladu z zakonom, odlokom in statutom. 

Finančne posledice: 

Univerza v Mariboru bo morala po Uredbi o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 
leta 2008 (Ur. I. RS, št. 134/03) sredstva zagotoviti iz sredstev, 
dodeljenih za študijsko dejavnost. 

I/ vlogi za ustanovitev Fakultete za logistiko je Univerza v Mariboru 
zapisala, da bo pri financiranju Fakultete za logistiko upoštevala 
Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, 
članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. Do začetka delovan/a 
fakultete bo univerza zagotovita 4.524.000,00 SIT. Mestna občina 
Celje bo zagotovila zagonska sredstva 27.070.000,00 SIT, za 
izvajanje študijskega programa Logistika v letu 2005 pa še 
56.970.000,00 SIT in omogočila brezplačno uporabo prostorov 
in opreme v Celju. Občina Krško bo zagotovila zagonska sredstva 
10.200.000,00 SIT, za izvajanje študijskega programa Logistika 
v dislocirani enoti v Krškem pa še 60.000.000,00 SIT. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 

Ljubljana: 14. 6. 2004 
Številka: 604-03-32/2002 

Zadeva: Mnenje o izpolnjevanju pogojev za širitev 
dejavnosti na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Mariboru 

Svet za visoko šolstvo RS je elaborata o širitvi dejavnosti na 
Pedagoški takulteti Univerze v Mariboru obravnaval na seji 26. 
septembra 2003. 

Svet za visoko šolstvo RS je v skladu s svojimi pristojnostmi in ob 
upoštevanju 14. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/ 
93, 39/95,18/98, 35/98, 99/99 in 64/2001) ter v skladu z Merili za 
ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Ur. 
I. RS, št. 111/2002) preverjal, ali so izpolnjeni pogoji za širitev 
dejavnosti na študijsko področje (81) osebne storitve, in sicer za 
študijski program športnega treniranja. Iz dokumentacije, ki jo je v 
mnenje predložila Univerza v Mariboru, je ugotovil, da je za 
razširjeno dejavnost 

ustrezno opredeljeno študijsko, znanstvenoraziskovalno in 
strokovno področje. 

da so zagotovljeni ustrezni prostori in oprema, visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, potrebni za izvajanje 
programa, ter 
ustrezno pripravljena izhodišča in merila za samoocenjevanje 
kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, 
znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela. 

Ustrezno so prikazane tudi zaposlitvene potrebe in možnosti, o 
uvedbi pripravljenega študijskega programa za športne trenerje 
so pozitivno mnenje izrazili tudi v Olimpijskem komiteju Slovenije, 
republiških športnih panožnih zvezah in številnih športnih klubih. 
Ti so pripravljeni sodelovati tudi pri izvedbi praktičnega dela 
izobraževanja prihodnjih strokovnih delavcev v športu. 

Glede na navedeno je bil na seji Sveta sprejet 

SKLEP 

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93, 39/95, 18/98. 
35/98, 99/99 in 64/2001) Svet za visoko šolstvo RS daje pozitivno 
mnenje k širitvi dejavnosti Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru na študijsko področje, po Iscedovi klasifikaciji 
opredeljeno kot (81) osebne storitve. 

Prof. dr. Andreja Kocijančič l.r 
Predsednica Sveta za visoko šolstvo RS 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 

Ljubljana: 14. 6. 2004 
Številka: 601-01-40/2002 

Zadeva: Mnenje o izpolnjevanju pogojev za 
ustanovitev Fakultete za logistiko Univerze 
v Mariboru 

Svet za visoko šolstvo RS je bil s pobudami za ustanovitev 
visokošolskega zavoda, katerega glavno študijsko področje bi 
bila logistika, seznanjen že pred nekaj leti. Med letoma 1998 in 
2000 so zelo podobne pobude sestavili na Univerzi v Mariboru in 
v dveh občinah: v Celju in Krškem. Svet za visoko šolstvo RS je 
ob njihovi obravnavi predlagal, da se strnejo v eno; tako bi bilo 
namreč za ustanovitev nove fakultete laže izpolniti zahtevne 
Pogoje, tako kadrovske kot prostorske. Koordinacijo različnih 
Pobud je prevzela Univerza v Mariboru in z vlogo z dne 18. 6. 
2002 nadomestila vse prejšnje vloge. Nova članica Univerze v 
Mariboru naj bi imela sedež v Celju, stalno dislocirano enoto pa 
tudi v Krškem. V nadaljnjem postopku je bilo treba vlogo večkrat 
dopolniti, zlasti glede zagotavljanja ustreznih visokošolskih učiteljev 
'n sodelavcev ter primernih prostorov in opreme za izvajanje 

študija in znanstvenoraziskovalnega dela. Potem ko je bil spomladi 
leta 2004 elaborat dodobra izpopolnjen, je bila na seji Sveta 16. 
aprila 2004 imenovana ekspertna skupina z nalogo, da ga ob 
upoštevanju Meril za ocenjevanje visokošolskih zavodov in 
študijskih programov (Ur. I. RS, št. 111 /02) oceni. Zbrana ekspertna 
mnenja so bila pozitivna, prav tako ocena Svetove komisije za 
obravnavano študijsko področje. 

Tako je Svet za visoko šolstvo RS v skladu s svojimi pristojnostmi 
in ob upoštevanju 14. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 134/03 - UPB1) ter v skladu z Merili za ocenjevanje 
študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, 
št. 111/02) lahko dokončno preveril, ali so izpolnjeni pogoji za 
ustanovitev in delovanje nove univerze.Ugotovljeno, je bilo da: 

je ustrezno opredeljeno interdisciplinarno študijsko in 
znanstvenoraziskovalno področje, za katerega se fakulteta 
ustanavlja, 
so ustrezno prikazane potrebe in zaposlitvene možnosti 
diplomantov; o teh potrebah so se izrekli v več ministrstvih, 
zbornicah, občinah in številnih gospodarskih družbah, 
so zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
sodelavci, potrebni za fzvajanje programa, 
so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori, k 
čemur sta z ustreznimi sklepi pripomogli tudi Mestna občina 
Celje in Občina Krško, 
so ustrezno pripravljena izhodišča in merila za 
samoocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega 
in znanstvenoraziskovalnega dela. 
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Glede na navedeno je bil na seji 28. maja 2004 sprejet: 

SKLEP 

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 134 -UPB1) Svet za 

visoko šolstvo RS daje pozitivno mnenje o izpolnjevanju z zakonom 
določenih pogojev za ustanovitev Fakultete za logistiko Univerze 
v Mariboru. 

prof. dr. Andreja Kocijančič l.r. 
Predsednica Sveta za visoko šolstvo RS 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

Odlok o preoblikovanju Univerze v 

Mariboru (OdPUM-1) 

II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V 
MARIBORU 

3. člen 

Univerza ima naslednje članice: 

fakultete: 

Univerza v Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Skrajšano ime: UM EPF 
Sedež: Maribor, Razlagova 14 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Skrajšano ime: UM FERI 
Sedež: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za gradbeništvo 
Skrajšano ime: UM FG 
Sedež: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Skrajšano ime: UM FKKT 
Sedež: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za kmetijstvo 
Skrajšano ime: UM FK 
Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za organizacijske vede 
Skrajšano ime: UM FOV 
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 55a 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za policijsko-varnostne vede 
Skrajšano ime: UM FPVV 
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8 

Univerza v Mariboru 
Fakulteta za strojništvo 
Skrajšano ime: UM FS 
Sedež: Maribor, Smetanova 17 

Univerza v Mariboru 
Medicinska fakulteta 
Skrajšano ime: UM MF 
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15 

Univerza v Mariboru 
Pedagoška fakulteta 
Skrajšano ime: UM PEF 
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160 

Univerza v Mariboru 
Pravna fakulteta 
Skrajšano ime: UM PF 
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9 

visoko strokovno šolo: 

Univerza v Mariboru 
Visoka zdravstvena šola 
Skrajšano ime: UM VZŠ 
Sedež: Maribor, Žitna 15 

druga zavoda: 

Univerza v Mariboru 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Skrajšano ime: UM UKM 
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10 

Univerza v Mariboru 
Študentski domovi 
Skrajšano ime: UM ŠD 
Sedež: Maribor, Gosposvetska 83 
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III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC 

6. člen 

Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek 
fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja v skladu z uredbo o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 34/94, 3/95,13/95, 33/95,15/96, 89/98 in 12/99) naslednje 
dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
M 80 302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80 303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80 422 drugo izobraževanje, d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

umetniško dejavnost: 
O 92 31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter 

- druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem 
ustanovitelja določi v statutu. 

Univerza izvaja tudi javna pooblastila. 

Fakultete in visoke strokovne šole opravljajo 
znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več 
sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma 
umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost 
opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom. 

Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu 
z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih 
fakultetah ali visokih strokovnih šolah so: 

- Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); 
(34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, 
podjetništvo, menedžment, trženje, finance, bančništvo, 
računovodstvo); 

- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) 
tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska tehnika, 
telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, informatika); 

- Fakulteta za gradbeništvo: (58) arhitektura in gradbeništvo 
(gradbeništvo); (84) transportne storitve (promet); 

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi 
naravi (kemija); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija); 

- Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
(kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna 
ekonomika); 

- Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne 
vede (organizacija dela, menedžment); 

- Fakulteta za policijsko-varnostne vede: (86) varnost (varnost in 
notranje zadeve); 

- Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo); (54) 
proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehniško 
varstvo okolja); 

- Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina); 

' Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške 
vede (razredni pouk, jeziki, likovna in glasbena pedagogika, 
filozofija, sociologija, zgodovina, geografija, matematika, 
računalništvo, kemija, biologija, fizika, tehnika, predšolska vzgoja); 

(22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik, nemški jezik, 
zgodovina); (31) družbene vede (pedagogika, sociologija); (42) 
vede o živi naravi; (44) vede o neživi naravi; (46) matematika in 
statistika; 

- Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, 
korporacijsko, davčno pravo); 

- Visoka zdravstvena šola: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, 
gerontološka zdravstvena nega). 

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj 

7. člen 

Fakultete ali visoke strokovne šole lahko samostojno v svojem 
imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena 
opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno 
ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki 
jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu. 

Fakultete ali visoke strokovne šole lahko opravljajo dejavnost iz 
prvega odstavka tega člena, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz 6 
člena tega odloka in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri 
izvajanju teh dejavnosti. 

Članica univerze ima lahko svoj žiro račun. 

Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja 

O 92 511 dejavnost knjižnic ter 

druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja 
določi v statutu. 

Študentski domovi opravljajo 

K 70 20 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter 

druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja 
določi v statutu. 

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostmi iz 
prvega, četrtega in petega odstavka tega člena, se uredi s 
posebnim aktom v skladu s statutom. 

IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC 

9. člen 

Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in 
sicer: 

tri predstavnike ustanovitelja, 

štiri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), 

enega predstavnika študentov in 

enega predstavnika drugih delavcev. 

V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze 
ter poslovodni organ drugega zavoda - članice univerze. 
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Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika 
študentov, katerega mandatna doba je dve leti. 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita 
se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen 
izmed delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik 
predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, 
način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 

dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom 
univerze. 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena 
več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče poslovodni 
organ univerze. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena upravni odbor univerze 
opravlja svoje delo do konstituiranja novega. 

* 

poročevalec, št. 84 70 24. junij 2004 



Predlog 

ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA 0 USTANOVITVI 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM (OflUUP-A) 

- EPA 1400 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-3311-0085 
Številka: 623-08/2001-7 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI UNIVERZE 
NA PRIMORSKEM, 

ki ga pošilja podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu in 
tretjega odstavka 108. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije s predlogom, da se obravnava na julijski 
seji Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Lučka Lorber, državna sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Vanda Rode, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, 
Mihaela Novak Kolenko, sekretarka v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 134/03-ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne  
sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, 
št. 13/03) se v 2. členu spremeni ime Univerze na Primorskem v 
italijanskem jeziku tako, da se glasi: 
"Universit del Litorale". 

2. člen 

V 3. členu se pri članici Univerze na Primorskem, Turistici - Visoki 
šoli za turizem Portorož, spremeni ime v italijanskem jeziku tako, 
da se glasi: 
"Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di studi turistici di 
Portorose". 

Pri članici Univerze na Primorskem, Visoki šoli za zdravstvo Izola, 
se spremenijo skrajšano ime, ime v italijanskem jeziku in sedež 
tako, da se glasijo: 
"Skrajšano ime: UP VŠZI 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanit Isola 
Sedež: Izola, Polje 42". 

Pri članici Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper, se spremeni sedež tako, da se glasi: 
Sedež: Koper, Garibaldijeval". 
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Za članico Univerze na Primorskem, Primorski inštitut za 
naravoslovne in tehnične vede Koper, se doda nova 
članica: 

"Univerza na Primorskem 
Študentski domovi 
Skrajšano ime: UP ŠD 
Ime v italijanskem jeziku: Čase dello studente 
Sedež: Koper, Muzejski trg 2". 

3. člen 

V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek 
svojih članic opravlja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji 
dejavnosti naslednje dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 
IVI 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
K 73 raziskovanje in razvoj, 

umetniško dejavnost: 
O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

druge dejavnosti: 
H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, 
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
O 92.511 dejavnost knjižnic ter 

druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s 
soglasjem ustanovitelja določi v statutu." 

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
"V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo 
tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz občin Koper, Izola 
in Piran." 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, 
in sicer: 

štiri predstavnike ustanovitelja, 
dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), 
enega predstavnika študentov, 
enega predstavnika drugih delavcev in 
enega predstavnika delodajalcev." 

V petem odstavku 9. člena se pika nadomasti z vejico in doda 
besedilo "predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega 
poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih 
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije. Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje 
delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada 
Republike Slovenije." 

5. člen 

V 18. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
"Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico na naslednjih 
nepremičninah: parcele št. 1087, 1088, 1093/1, 1098/7 1099/2 
1100 in 1101, vložna številka 127, katastrska občina Portorož 

Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na 
Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan 
uveljavitve tega odloka, brez najemnine." 

6. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut 

7. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom 
najpozneje do 1. oktobra 2004. 

8. člen 

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma v 
Portorožu opravljajo funkcijo do konstituiranja novega v skladu a 
statutom. 

Rektorica imenuje v.d. direktorja Študentskih domov s 1. 8. 2004 

9. člen 

Visokošolsko središče v Kopru, ki so ga ustanovile Občina Izola. 
Mestna občina Koper in Občina Piran, se 1.8.2004 pripoji univerzi 
Univerza postane njegov pravni naslednik in prevzame vse 
njegovo premoženje ter pravice in obveznosti. 

Univerza s 1. 8. 2004 prevzame vse delavce, zaposlene na 
Visokošolskem središču v Kopru. 

Visokošolsko središče v Kopru 31. 7. 2004 v skladu s četrto 
alinejo 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91. 8/96 
in 36/00 - ZPDZC) preneha. S tem dnem se izbriše iz sodnega 
registra. 

10. člen 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do 30 
septembra zapisniško ugotovita, katere prostore je za svojo 
dejavnost uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka. 

11. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Obrazložitev: 

V II. poglavju, kjer so določena imena in sedeži univerze ter 
njenih članic, se spremeni ime univerze v italijanskem jeziku v 
Universit del Litorale. Predlog za to je poslala Komisija za 
vprašanja italijanske narodnosti Mestne občine Koper, spremenita 
se tudi imeni visokih strokovnih šol v italijanskem jeziku, zaradi 
spremembe naslovov se spremenita tudi sedeža dveh članic - 
Visoke šole za zdravstvo Izola in Znanstveno-raziskovalnega 
središča Koper. Zaradi pripojitve Visokošolskega središča v Kopru 
je treba 3. člen dopolniti z novo članico Študentski domovi. 

VIII. poglavju, kjer so opredeljene dejavnosti univerze in članic, 
je treba na novo opredeliti druge dejavnosti. Gre za uskladitev s 
standardno klasifikacijo dejavnosti. 

V IV. poglavju, kjer so opredeljeni organi Univerze in članic, je 
treba 9. člen uskladiti s 6. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 63/04). 

V VII. poglavju, kjer so določene medsebojne pravice in 
obveznosti ustanovitelja in univerze, je na univerzo prenesena 
lastninska pravica na naslednjih nepremičninah: parcele št. 1087. 
1088, 1093/1, 1098/7, 1099/2, 1100 in 1101. vložna številka 127, 
katastrska občina Portorož. Gre za območje visokošolskega 
kompleksa Korotan v Portorožu. Po pogodbi o vlaganju v izgradnjo 
visokošolskega kompleksa na območju Hotela Korotan so Občina 
Izola. Mestna občina Koper in Občina Piran plačale del 
investicijskih vlaganj. Občinski sveti vseh treh občin so sprejeli 
sklep, da brezplačno prenašajo lastnino v višini solastninskega 
deleža premoženja iz naslova vlaganj na univerzo za potrebe 
visokošolske dejavnosti. 

Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na 
Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan 
uveljavitve tega odloka, brez najemnine. 

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za uskladitev 
statuta Univerze z odlokom. Upravni odbor univerze se oblikuje v 
skladu s tem odlokom najpozneje do 1. oktobra 2004. 

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma v 
Portorožu opravljajo funkcijo do konstituiranja novega v skladu s 
statutom. Rektorica imenuje v.d. direktorja Študentskih domov s 
1. 8. 2004. 

Urejena je pripojitev Visokošolskega središča v Kopru k univerzi, 
ter prevzem vseh delavcev, zaposlenih na Visokošolskem 
središču v Kopru. Visokošolsko središče v Kopru so leta 1995 
ustanovile Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran 
predvsem za pripravljanje strokovnih podlag za razvoj novih 
visokošolskih zavodov in študijskih programov ter za voden/e 
investicij na področju visokega šolstva. Visokošolsko središče v 
Kopru je ustanovilo Fakulteto za humanistične študije in Visoko 
šolo za zdravstvo Izola. Obe sta sedaj članici Univerze na 
Primorskem. Visokošolsko središče v Kopru od letošnjega leta 
opravlja le še dejavnost študentskih domov. Po pogodbi, sklenjeni 
z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, upravlja s Študentskim 
domom Korotan. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do 30. 
septembra zapisniško ugotovita, katere prostore je za svojo 
dejavnost uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka. 

Finančne posledice: 

Dejavnost študentskih domov se financira po Pravilniku o 
subvencioniranju bivanja študentov (Ur. I. RS. št. 22/01). dejavnost 
pisarne za študentske domove pa po pogodbi, sklenjeni z 
ministrstvom vsako koledarsko leto. Zato finančnih posledic v 
zvezi z nastankom nove članice univerze ne bo. 
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Besedilo členov, ki se spreminjajo 

Odlok o ustanovitvi Univerze na 
Primorskem (OdUUP) 

II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM 

2. člen 

Ime: Univerza na Primorskem 

Skrajšano ime: UP 

Ime v italijanskem jeziku: Universita della "Primorska" 

Sedež: Koper, Titov trg 4. 

Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je 
pravna oseba. 

3. člen 

Univerza ima naslednje članice: 

fakultete: 
Univerza na Primorskem 
Fakulteta za humanistične študije Koper 
Skrajšano ime: UP FHŠ 
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi Umanistici di 
Capodistria 
Sedež: Koper, Glagoljaška 8 

Univerza na Primorskem 
Fakulteta za management Koper 
Skrajšano ime: UP FM 
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Management di Capodistria 
Sedež: Koper, Cankarjeva 5 

Univerza na Primorskem 
Pedagoška fakulteta Koper 
Skrajšano ime: UP PEF 
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi Educativi di 
Capodistria 
Sedež: Koper, Cankarjeva 5 

visoki strokovni šoli: 
Univerza na Primorskem 
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož 
Skrajšano ime: UP Turistica 

Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore per il Turismo di 
Portorose . 
Sedež: Portorož, Obala 29 

Univerza na Primorskem 
Visoka šola za zdravstvo Izola 
Skrajšano ime: UP VSŠZ 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto Superiore di Sanita di Isola 
Sedež: Izola, Drevored 1. maja 9 

drugi zavodi: 

Univerza na Primorskem 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
Skrajšano ime: UP ZRS 
Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifiche di 
Capodistria 
Sedež: Koper, Garibaldijeva 18 

Univerza na Primorskem 
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper 
Skrajšano ime: UP PINT 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto della Primorska di Scienze 
Naturali e Tecniche di Capodistria 
Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2. 

III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC 

6. člen 

Univerza razvija znanosti in stroke, tako da prek svojih članic 
opravlja v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002) naslednje 
dejavnosti: 

izobraževalno dejavnost: 

M 80 302 visoko strokovno izobraževanje, 

M 80 303 univerzitetno izobraževanje, 

M 80 422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 
d.n., 

znanstvenoraziskovalno dejavnost: 

K 73 raziskovanje in razvoj, 

ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem 
ustanovitelja določi v statutu. 

Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno dejavnost z 
enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih 
področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na 
študijskih področjih, določenih s tem odlokom. 

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo 
(Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih 
strokovnih šolah, so: 

Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične vede. (31) 
družbene vede; 

Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede, (34) 
poslovne in upravne vede; 

Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učiteljev in 
pedagoške vede; 

Turistica - Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne storitve; 

Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdravstvo. 

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj. 

Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni. 
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IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC 

9. člen 

Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima sedem članov, 
in sicer: 

tri predstavnike ustanovitelja, 
dva predstavnika delavcev, ki opravljajo visokošolsko in 
znanstvenoraziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), 
enega predstavnika študentov in 
enega predstavnika drugih delavcev. 

V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji 
univerze. 

Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika 
študentov, katerega mandatna doba je dve leti. 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita 
se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen 
izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov 
ustanovitelja ali nasprotno. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, 
način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko 

dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom 
univerze. 

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena 
več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče rektor univerze. 

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJA IN UNIVERZE 

18. člen 

Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za ustanovitev in delo 
univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja 
druga upravičenja v skladu z zakonom. 

Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico za 
premoženje, ki je bilo članicam zagotovljeno iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije in premoženje, ki ga je pridobil za opravljanje 
dejavnosti univerze po pogodbah: številka 3311-02-336018 in 
464-01-9/2002 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med Republiko 
Slovenijo in Občino Izola, številka 3311-02-336021 z dne 30. 9. 
2002, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Občino Sežana, ter 
številka 3311-02-336020 z dne 30. 9. 2002, sklenjeni med 
Republiko Slovenijo in Mestno občino Koper. 
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MESTNA OBČINA KOPER 
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA 

Občinski svet - Consigllo comunale 
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti 
Commissione per le questioni delia nazionaliti italiana 

Številka.: K0324-4/2003 
Datum: 27.3.2003 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

Predmet: Upoštevanje načel dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju 

Komisija za vprašanja italijanske narodnosti Mestne občine Koper opozarja pristojno 
ministrstvo in zakonodajalca, da je potrebno spremeniti besedilo Odloka o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003) v delu, kjer navaja ime univer/.e. ^aj \_ 
njem niso upoštevana zakonska določila o uveljavljanju pravice do uporabe italijanskega 
jezika na narodnostno mešanem območju. 

Hkrati poziva komisija organe novo ustanovljene univerze ter organe Mestne občine Koper in 
občinske politične organizacije, naj si prizadevajo za popolno upoštevanje posebnih pravic 
italijanske narodne skupnosti na področju univerzitetnega izobraževanja na narodnostno 
mešanem območju Mestne občine Koper. 

O uvedbi postopka preverjanja ustavnosti navedenih zakonskih določil bo Komisija odločala 
naknadno. 

Komisija upa, da bo sprožen postopek za ugodno rešitev zgoraj navedene problematike. 

Koper, 27. marca 2003 Predsednik komisije: 
Mario Steffe", l.r. 
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
UNIVERSITA DEILA PRIMORSKA 
UNIVERSITY OF PRIMORSKA 

Datum: 5. 5. 2004 
Štev.: 378/2004 

PRILOGA 1 
Zadeva: Prevod imena 

Mnenja o slovenskem in italijanskem uradnem imenu Univerze na Primorskem zgodovinarjev 
in geografa 

dr. Aleksander Paniek. zgodovinar 

Mednarodno sprejeto, uveljavljeno in enoznačno geografsko ime za primorski prostor 
pa pogrešamo tako za pretekli kot za sedanji čas (Primorska, Venezia Giulia, 
Kttstenland). 

»Primorska« v italijanskem jeziku ne pomeni ničesar in tudi ničesar ne prikliče v 
spomin. 

Glede na to, da je izraz »Litorale« v različnih zvezah precej uporabljeno ime za ta (širši) 
prostor ter da je pridevnik »sloveno« v sklopu slovenskega prostora (to je države) odvečen, 
ker je samoumeven (isto velja za zvezo »regione del«), je prevajanje »Primorske« z 
»Litorale« povsem upravičeno. 

Borut Klabian. univ. dipl, zood. 

Slovenskemu izrazu Primorska bi ustrezal italijanski izraz Litorale, ne toliko zaradi 
zgodovinskih ali zgodovinsko-političnih razlogov, temveč zaradi tega, ker današnja raba 
izraza Litorale sovpada s slovenskim Primorska. 

Slovenski izraz pa je poleg tega tudi dovolj splošen, da se lahko na tak ali drugačen način 
izognemo hujšim kritikam. 

doc, dr. Eaon Pelikan, zgodovinar 

Litorale in Primorska sta izraza, ki v aplikativnem smislu pomenita področja na slovenskem 
etničnem ozemlju na zahodu. V tem smislu je pojem dovolj širok tudi za prevod v 
italijanščino. Glede na to, da se v bodočnosti morda k Univerzi na Primorskem lahko 
priključi še vrsta ustanov na tej strani meje (npr. na Goriškem) ali morda celo izza državne 
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meje, sem mnenja, da je tako poimenovanja dovolj široko, da ga v bodoče ne bo 
potrebno več spreminjati. 

Ker gre za slovensko univerzo se mi zdi tako poimenovanje povsem korektno tako v 
italijanskem, kakor v slovenskem jeziku. 

mag. Gorazd Baic. zgodovinar 

V bistvu gre za terminološko zmedo, ki se že vrsto let vleče: italijanski politično-geografski 
pojem Litorale ni enakovreden celotni Primorski; omejen je na Koprsko in Tržaško, 
Goriška vanj verjetno ni všteta. 

Glede na želje Goriške, da bi dobila svojo univerzo, bi se mu zdelo bolj smiselno 
poimenovanje Univerza v Kopru oz. Universita di Capodistria. 

izr. prof, dr. Milan Bufon. geograf 

Izraz Primorska, bolj zgodovinski kot pravi geografski pojem, se je udomačil med 
obema vojnama in po drugi svetovni vojni kot skupno poimenovanje za ozemlje med 
historično avstrijsko-italijansko mejo in rapalsko mejo in kot tak označuje danes 
»pridobljena« ozemlja v zahodni Sloveniji do sedanje politične meje z Italijo. 

Verjetno bi bilo najbolje, da se ime Univerza na Primorskem ohrani v slovenski različici, 
ker ta vključuje dovolj razpoznavno družbeno-geografsko območje (ne le Slovensko Istro, 
ampak tudi širše ozemlje, vključno z bližnjim zamejstvom) in pušča odprto možnost 
povezanosti z Goriško, medtem ko bi v italijanski različici lahko prišel morda v poštev izraz 
Universitd' dell'Alto Adriatico, medtem ko bi ime Universita' di Capodistria bilo 
odločno preozko. 

Priloge: 
- mnenje zgodovinarja dr. Aleksandra Panjeka 
- mnenje zgodovinarja Boruta Klabjana 
- mnenje zgodovinarja doc. dr. Egona Pelikana 
- mnenje zgodovinarja mag. Gorazda Bajca 
- mnenje geografa izr. prof. dr. Milana Bufona 
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Universita del Litorale? 

V splošnem bi iz zgodovinskega oz. zgodovinopisnega vidika trdil, da naj se v vsakem jeziku 
uporablja svoja krajevna in geografska imena, če obstajajo in so zgodovinsko utemeljena in 
uveljavljena (npr. slov. Rim za it. Roma, it. Lubiana za Ljubljano ipd.). Tudi v slovenščini bi dokaj 
čudno zvenelo, če bi rekli ali pisali »grem v Wien«. 

Mednarodno sprejeto, uveljavljeno in enoznačno geografsko ime za primorski prostor pa pogrešamo 
tako za pretekli kot za sedanji čas (Primorska, Venezia Giulia, Kustenland). 

Slovensko ime Primorska pomeni »primorsko deželo«, kar bi se v italijanščino dobesedno prevedlo 
z »regione del litorale«. »Primorska« pa v italijanskem jeziku ne pomeni ničesar in tudi ničesar ne 
prikliče v spomin. 

Poleg geografskega imena »Venezia Giulia« (kije tudi lahko večpomensko), se v italijanskem 
jeziku za ta (sicer širši) prostor uporabljajo tudi, odvisno od obdobja na katero se nanašamo, imena 
Litorale adriatico in Litorale austriaco. V novejšem obdobju se pogosteje pojavlja tudi besedna 
zveza »Litorale sloveno«, kar pomeni isto kot Primorska. 

Glede na to, da je izraz »Litorale« v različnih zvezah precej uporabljeno ime za ta (širši) prostor ter 
da je pridevnik »sloveno« v sklopu slovenskega prostora (to je države) odvečen, ker je samoumeven 
(isto velja za zvezo »regione del«), je prevajanje »Primorske« z »Litorale« povsem upravičeno. 

Menim tudi, daje dokaj veijetno, da se bo v bodoče v italijanščini razširila in uveljavila uporaba 
poimenovanja »Litorale sloveno« (predvsem, ko in če bo uvedena taka regionalizacija Republike 
Slovenije). 

Zgodovinskih zadržkov za tak prevod torej ne vidim. Prvič zato, ker (razen slovenskega) 
mednarodno uveljavljenega zgodovinsko utemeljenega imena za ta prostor ni in tudi ne more biti, 
saj Primorska v »slovenskem« obsegu nikoli ni bila zgodovinska politična, upravna ali drugačna 
samostojna enota. Drugič zato, ker »Primorska« v italijanskem jeziku ničesar ne prikliče v spomin, 
ampak se isti geografski pojem kvečjemu izraža z imensko zvezo »Litorale sloveno«. Znotraj 
Slovenije pa je to, jasno, »Litorale«. 

Zadržki so lahko prej geografske in/ali politične narave. 

Aleksander Panjek, 2.2.2004 
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O POIMENOVANJU UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ITALIJANSKEM JEZIKU 

Izraz Primorska zame označuje območje, ki zaobjema celotni slovenski zahodni etnični 

prostor. Ker je Primorska bolj zgodovinski kot geografski pojem bi območje omejil na vzhodu 

z bivšo rapalsko mejo med Kraljevino Italijo in Kraljevino Jugoslavijo, na zahodu pa bi mejo 

postavil na rob Furlanske nižine, kjer se zaključi območje strnjenega slovenskega 

naselitvenega prostora. To se pravi, da na zahodu vključuje vsa naselja kjer je zgodovinsko 

prisotno slovensko prebivalstvo (s Kanalsko dolino in Beneško Slovenijo vred), na vzhodu pa 

območje do Postojne. 

Kar se tiče samega poimenovanja bi slovenskemu izrazu Primorska ustrezal italijanski izraz 

Litorale, ne toliko zaradi zgodovinskih ali zgodovinsko-političnih razlogov, temveč zaradi 

tega, ker današnja raba izraza Litorale sovpada s slovenskim Primorska. Konec koncev 

pojmujem italijansko obliko samo kot prevod slovenske in je zato pomembno pojmovanje, ki 

ga ima ta izraz v slovenščini. 

Slovenski izraz pa je poleg tega tudi dovolj splošen, da se lahko na tak ali drugačen način 

izognemo hujšim kritikam. 

Borut Klabjan (zgodovinar) 

Koper, 22.2004 
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MNENJE ZGODOVINARJA O »PRIMORSKI« IN MOŽNEM 
EKVIVALENTNEM NAZIVU V ITALIJANŠČINI 

Izraz »slovensko Primorje« ali v italijanščini »Litorale sloveno« (kratko 
»Primorska« oziroma »Litorale«) je pojem, ki se je uveljavil izven natančnih 
geografskih oziroma zgodovinskih enot Uveljavil se je bolj kot »literarni« 
pojem a vsekakor pa kot pojem, ki je »živ«. 

Pojem nikakor ne velja samo za ozemlje do današnje politične meje na 
zahodu. Pojem se je še najbolj intenzivno uveljavil kot oznaka za celotno 
ozemlje na katerem so po prvi svetovni vojni (strnjeno ali v posameznih jedrih) 
živeli Slovenci onstran tedanje rapalske meje (Rapalska pogodba, 12. november 
1920). Četudi se ob tem lahko zastavlja vprašanje ali so Beneški Slovenci in 
Slovenci v Kanalski dolini res »Primorci«. Seveda pa bi tako vprašanje lahko 
zastavili tudi za »Notranjce« in nenazadnje npr. za »Kraševce«. 

Ko sem svojemu projektu na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dal 
naslov »Zgodovina Slovenskega primoija od 16. stoletja do najnovejše dobe« 

sem imel v mislih natančno to. Smo mediteranska država in naše etnične meje 
segajo na zahodu do Jadrana. V zgodovini je ta prostor (»Primoije«) imel 
različne zgodovinske meje od Merkantilne province Primorje (Marija Terezija), 
do Avstrijskega Primoija (do prve svetovne vojne), Julijske krajine (pod 
fašistično Italijo) in Adriatisches Kiistenland-a v času nemške okupacije vse do 
cone B, kot Istra - Slovensko Primoije (Istria - Litorale Sloveno) v času takoj 
po drugi svetovni vojni. Vsekakor so na tem prostoru živeli (in žive) Slovenci. 
Ker gre za slovensko univerzo se mi zdi tako poimenovanje povsem korektno 
tako v italijanskem, kakor v slovenskem jeziku. 

Če sem konkreten: Litorale in Primorska sta izraza, ki v aplikativnem 
smislu pomenita področja na slovenskem etničnem ozemlju na zahodu. V tem 
smislu je pojem dovolj širok tudi za prevod v italijanščino. Glede na to, da se v 
bodočnosti morda k naši Univerzi na Primorskem lahko priključi še vrsta 
ustanov na tej strani meje (npr. na Goriškem) ali morda celo izza državne meje, 

sem mnenja, da je tako poimenovanje dovolj široko, da ga v bodoče ne bo 
potrebno več spreminjati. 

Koper, 2. 2. 2004. doc. dr. Egon Pelikan 
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Primorska, mišljeno kot politično-geografski pojem, se je pri nas uveljavil že zdavnaj. 
Svetoval bi pismo, ki gaje napisal dr. Branko Maruši č inje bilo objavljeno v Delu, v sobotni 
prilogi, pred približno dvema tednoma (?, nisem gotov za datum, ker nimam časopisa pred 
sabo). Nisem ga sicer podrobno prebral, veijetno pa Marušič razlaga-sintetizira od kod ime 
Primorska. 

Problem je naslednji: kar je za Slovence Primorska, tudi v administrativnem smislu, je seveda 
širše geografsko ob mojo od italijanskega prevoda Litorale! Torej politično-geografski pojem 
Litorale ni enakovreden celotni Primorski, kot je mišljeno s strani Slovencev, t.j. od Koprske 
do Tržaške, nato severno do Goriške in se dlje do Tolminskega, Bovškega itd. 
Zgodovinsko: kar vem, za Italijane je bil Litorale vedno omejen na Koprsko in Tržaško, 
veijetno niti Goriška ni bila všteta v pojmu Litorale. Za Slovence je bila Primorska večji 
prostor, ker je imela za tukajšnje Slovence veliko skupnega v preteklih politično- 
administravnih mejah... 
V bistvu gre za terminološko zmedo, ki se že vrsto let vleče. 

Zdi se mi, daje nastalo ime "Primorska Univerza", ker seje ob pripravah nanjo poudarjalo 
potrebo, da celotna Primorska (končno) dobi svojo univerzo in seje tako prepričalo Ljubljano. 
Ali je šie vedno potrebno obdržati ime Primorska Univerza? Osebno mi zveni lepo, imam pa 
svoje dvome, glede na realnost. Na Goriškem se že govori (npr. beri Novi glas, ena izmed 
zadnjih številk, na pamet se ne morem spomniti datuma), da bi lahko tudi oni imeli svojo 
Univerzo ali kaj podobnega. Ne vam ali so to le špekulacije, govori pa se... če bi torej naša 
Univerza nosila ime "Univerza na Primorskem", kaj bi bila na Goriškem? Vem, daje lahko to 
njihov problem, vse skupaj pa bi lahko zakompliciralo zadeve. Če bi to upoštevali, bi se mi 
zdelo bolj smiselno imenovanje naše Univerze kot: Univerza v Kopru, v it: Universita' di 
Capodistria. 

Strinjam se, da bi morala biti (upam dokončna) izbira imena naše univerze zelo dobro 
zgodovinsko utemeljena in da verjetno nisem pomagal razčistiti pojmov (pišem v naglici in na 
pamet); ostaja pa po mojem ključna razlika: Litorale (z veliko) ni enakovredno Primorski (z 
veliko). 

LP 
Gorazd Baje 
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K predlogu prevoda naslova UP v italijanščino 

Mnenie (političnega) geografa o Primorski in možnem ekvivalentnem italijanskem izrazu 

Izraz Primorska se je udomačil med obema vojnama in po drugi svetovni vojni kot skupno 
poimenovanje za ozemlje med historično avstrijsko-italijansko mejo in rapalsko mejo in kot tak 
označuje danes »pridobljena« ozemlja v zahodni Sloveniji do sedanje politične meje z Italijo. Je 
torej bolj zgodovinski kot pravi geografski pojem, saj je v geografskem smislu to ozemlje dokaj 
heterogeno in zato ne predstavlja ne v fizičnem, ne v družbenem pogledu enotne regije, čeprav 
lahko trdimo, daje prav zaradi zgodovinskih motivov (rapalska meja seje dokaj ujemala z nekdanjo 
staro deželno mejo med Kranjsko in Goriško) Primorska dokaj sorodna v etnografskem oziroma 
dialektalnem pogledu ter v pogledu makrogravitacije, ki je bila tradicionalno usmerjena proti 
zahodu in večjim mestom na meji med romanskim in slovanskim etničnim ozemljem. 
Ime Univerza na Primorskem je tako podajalo namen, da se v okvir »tretje« univerze vključi celotna 
»zgodovinska« Primorska, kar se doslej ni zgodilo prav zaradi različnih interesov obeh mezo- 
središč te regije (Koper in Nova Gorica). Lahko rečemo, da se tako imenovani »Južna« (Slovenska 
Istra, Brkini in južni Kras) in »Severna« (Goriško ozemlje) Primorska nista uspeli poenotiti na 
univerzitetnem področju, tako kot se nista uspeli poenotiti v družbeno-gospodarskem pogledu. 
Odprto ostaja nadalje »pripadnosti« Notranjske oziroma »preostalega« dela zgodovinske Primorske 
(vključno z Idrijskim območjem), ki se deloma usmeija proti Ljubljani, deloma pa proti zahodu. 
Treba je torej najprej ugotoviti, ali naj italijansko ime Univerze na Primorskem predstavlja 
»razširjeno« pojmovanje celotne zgodovinske Primorske, ali le njen »ožji« del, v okviru katerega 
deluje oziroma želi delovati UP. Za prvega (zgodovinsko Primorsko) pravzaprav ni ustreznega 
izraza, saj so pridobljena ozemlja po prvi svetovni vojni Italijani poimenovali Venezia Giulia, to 
ime pa je bilo po drugi svetovni vojni »vgrajeno« v ime dežele Furlanije-Julijske krajine. Mislim 
pa, da bi težko našli pravi italijanski izraz tudi za drugi, ožji del tega ozemlja, saj je edini drugi 
družbeno-geografski pojem, ki je povezan z italijansko zgodovino in družbo na tem območju, 
pojem Istre in Krasa. Ime »Litorale« se včasih uporablja v povezavi z zgodovinskim nemškim 
»Kunstenland«, vendar je v širši rabi preveč »anonimen«, da bi lahko ponazoril neko konkretno 
geografsko in družbeno območje, tako kot se je zdel preveč anonimen povojni izraz Obala za 
Slovensko Istro. 
Moje osebno mnenje je, da bi bilo veijetno najbolje, da se ime Univerze na Primorskem ohrani v 
slovenski različici, ker ta vključuje dovolj razpoznavno družbeno-geografsko območje (ne le 
Slovensko Istro, ampak tudi širše ozemlje, vključno z bližnjim zamejstvom) in pušča odprto 
možnost povezanosti z Goriško, medtem ko bi v italijanski različici lahko prišel morda v poštev 
izraz Universita' dell'Alto Adriatico, medtem ko bi ime Universita' di Capodistria bilo odločno 
preozko. Sicer pa bi bilo veijetno najbolje, da tisti, ki ugovarjajo sedanjemu imenu Universita' della 
Primorska predlagajo alternativne rešitve. 

Milan Bufon 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  

■ Podjetje:  

' Davčna številka:  

I naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; 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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