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Predlog zakona o 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PODJETIJ (Z DRUŽBENIM 

KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO 

TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH 

NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA 

OBMOČJU TRIGLAVSKEGA 

NARODNEGA PARKA 

- EPA 329 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji dne 8. junija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
NJU PODJETIJ (Z DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAV- 
LJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH NEPRE- 
MIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA, 
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 3. 2. 1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

- lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, 
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, 

- lastninsko pravni status nepremičnin na območju Triglav- 
skega narodnega parka, katerih vrednost so v skladu z določi- 
lom 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) izločila podjetja, ki 
opravljajo turistično dejavnost, 

- ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka, 

- prenos objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč 
v lasti Republike Slovenije oziroma občin na območju Triglav- 
skega narodnega parka na Sklad za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka. 

2. člen 

Podjetja, za katera se uporabljajo določbe tega zakona, so 
podjetja z družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejav- 
nost v širšem pomenu besede (gostinstvo in turizem, žičničar- 

ska dejavnost ter druge turistične storitve) in katerih nepre- 
mičnine se delno ali v celoti nahajajo na območju Triglav- 
skega narodnega parka. 

SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA 

3. člen 

Za sofinanciranje in spodbujanje razvoja Triglavskega narod- 
nega parka se ustanovi Sklad za spodbujanje razvoja Triglav- 
skega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: Sklad). 

Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, določenimi s tem zakonom. 

Sklad je delniška družba. 

Firma Sklada je: Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka d.d.. 

Sedež Sklada je v Bohinjski Bistrici. Natančneje se sedež 
Sklada določi s statutom Sklada. 

4. člen 

Sklad opravlja naslednje dejavnosti: 

- upravljanje in poslovanje z nepremičninami, vrednostnimi 

3 poročevalec, št. 29 



papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom 
v podjetja z znanimi lastniki, 

- druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in statutom 
Sklada. 

5. člen 

Osnovni kapital Sklada znaša 3.000.000,00 tolarjev in je razde- 
ljen na delnice. 

Delnice so navadne in se glasijo na ime. Delnic Sklada ni 
mogoče prenesti na osebe izven kroga možnih delničarjev, 
opredeljenih v 7. členu tega zakona. Vrsto, število in nomi- 
nalno vrednost delnic ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic 
določa statut Sklada. 

6. člen 

Sklad se ustanovi tako, da Republika Slovenija kot edini 
ustanovitelj Sklada sprejme statut in pridobi vse delnice prve 
emisije Sklada. Statut Sklada v imenu in za račun Republike 
Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije. Vplačilo osnov- 
nega kapitala se opravi v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
zakona. 

Glede ustanovitve Sklada se ne uporabljajo določbe 170. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/ 
93). 

7. člen 

Delničarji Sklada, poleg Republike Slovenije, so lahko le: 

- občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar 
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati 
za posamezno občino 5% delniškega kapitala Sklada ali 
skupno 25% delniškega kapitala Sklada, 

- državljani Republike Slovenije, vendar skupno število del- 
nic, ki jih lahko pridobijo ne sme presegati za posameznega 
državljana 0,5% delniškega kapitala Sklada ali skupno 24% 
delniškega kapitala Sklada. 

8. člen 

V roku 30 dni po vpisu-Sklada v sodni register prenese 
Republika Slovenija na občine na območju Triglavskega 
narodnega parka delnice Sklada v skupni višini 25% delni- 
škega kapitala Sklada, in sicer tako, da vsaka občina pridobi 
enako število delnic. 

Občine na območju Triglavskega narodnega parka oziroma 
njihovi pravni nasledniki, ne smejo delnic, pridobljenih po 
prejšnjem odstavku, prenesti na delničarje iz druge alinee 7. 
člena tega zakona brez soglasja Republike Slovenije. 

9. člen 

V roku šest mesecev po izteku roka iz 29. člena tega zakona 
ponudi Republika Slovenija delničarjem iz druge alinee 7. 
člena tega zakona v odkup delnice Sklada v skupni višini 24% 
delniškega kapitala Sklada. Prodajna cena delnic se določi na 
podlagi ocenjene vrednosti Sklada. 

Podrobnejše predpise o načinu prodaje delnic Sklada delni- 
čarjem iz druge alinee 7. člena tega zakona predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

Plačilo delnic se lahko opravi z denarnimi sredstvi ali z izroči- 
tvijo lastniških certifikatov. 

10. člen 

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo: 

- iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega preobliko- 

vanja podjetij po tem zakonu, 
- iz sredstev, pridobljenih z upravljanjem in poslovanjem 
z nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenešenimi na 
Sklad po tem zakonu. 
- iz drugih virov, določenih s posebnimi zakoni. 

11. člen 

Sredstva, zagotovljena na način iz 10. člena tega zakona, 
z izjemo dela dobička, ki pripada delničarjem iz druge alinee 
7. člena tega zakona, se po pokritju vseh obveznosti Sklada, 
v celoti namenijo: 

- varovanju narave, naravne in kulturne dediščine, 
- ekološki sanaciji Triglavskega narodnega parka, 
- spodbujanju sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi, 
- pospeševanju razvoja na območju Triglavskega narodnega 
parka skladno z zakonom o Triglavskem narodnem parku, 
- promociji Triglavskega narodnega parka. 

Podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev 
določi Sklad s posebnim pravilnikom. 

Sredstva iz 3. in 4. alinee prvega odstavka tega člena se 
dodelijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa. 

12. člen 

Organi Sklada so: skupščina, nadzorni svet in uprava. 

13. člen 

Skupščina Sklada: 

- sprejema spremembe statuta Sklada; 
- sprejema finančni načrt Sklada: 
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu; 
- imenuje in razrešuje nadzorni svet Sklada; 
- odloča o vseh vprašanjih v zvezi z delniškim kapitalom 
Sklada; 
- sprejema naložbeno politiko; 
- sprejema Pravilnik iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona; 
- odloča o drugih zadevah v skladu s statutom Sklada in 
zakoni. 

Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada, opravlja 
vlogo skupščine Sklada Vlada Republike Slovenije. 

14. člen 

Nadzorni svet ima pet članov. 

Nadzorni svet imenuje in razrešuje skupščina Sklada za dobo 
dveh let iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne smejo biti 
posredno ali neposredno povezani z uporabniki sredstev, ki 
jih Sklad daje v skladu z določilom 11. člena tega zakona. 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

- imenuje in razrešuje Upravo Sklada; 
- nadzoruje finančno poslovanje Sklada; 
- opravlja druge naloge, določene v statutu Sklada in za- 
konih. 

15. člen 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi Uprava, ki jo ime- 
nuje nadzorni svet Sklada. Soglasje k imenovanju in razrešitvi 
Uprave Sklada daje Vlada Republike Slovenije. 

Število članov ter pristojnosti Uprave se določijo v Statutu 
Sklada. 

16. člen 

Za pripravo strokovnih predlogov glede uporabe sredstev iz 
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11. ćlena tega zakona imenuje Uprava strokovno komisijo, ki 
šteje deset članov, od tega dva člana iz vrst strokovnjakov za 
varstvo narave in sonaravnega gospodarjenja z obnovljivimi 
naravnimi viri, po en predstavnik ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ministrstva, pristojnega za okolje in 
prostor in ministrstva, pristojnega za kulturo ter po en pred- 
stavnik občin: Tolmin, Bovec, Bohinj, Bled in Kranjska Gora. 

Način imenovanja ter mandat članov komisije, kakor tudi 
naloge in način njenega delovanja se določijo v statutu 
Sklada. 

17. člen 

S statutom se podrobneje določijo: 
- notranja organizacija in način poslovanja Sklada: 
- pooblastilo za zastopanje in predstavljanje družbe; 
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada; 
- število ter mandat članov Uprave Sklada; 
- vrsta, število in nominalna vrednost delnic, ki jih lahko 
izdaja Sklad v nadaljnjih emisijah; 
- druga pomembnejša vprašanja vezana za poslovanje 
Sklada. 

K spremembam statuta Sklada daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

18. člen 

Za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se glede Sklada 
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o delni- 
ški družbi. 

LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ 

19. člen 

Podjetje iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
podjetje) se lastninsko preoblikuje po tem zakonu v skladu 
z določbami 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. člena tega 
zakona. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij s sedežem izven območja 
Triglavskega narodnega parka, katerih nepremičnine na 
območju Triglavskega narodnega parka ne predstavljajo zak- 
ljučene delovne celote. 

20. člen 

Podjetje, katerega nepremičnine, ki se nahajajo na območju 
Triglavskega narodnega parka predstavljajo v naravi zem- 
ljišče oziroma objekt, ki ne predstavlja funkcionalne delovne 
celote, z izjemo kmetijskih zemljišč in gozdov, v roku 90 dni 
po uveljavitvi tega zakona izloči navedene nepremičnine 
v breme družbenega kapitala in jih s pogodbo brezplačno 
prenese na Sklad. 

Po izločitvi nepremičnin iz prejšnjega odstavka se podjetje 
lastninsko preoblikuje po določbah Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/ 
93). 

Pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnin, ki se nahajajo 
na območju Triglavskega narodnega parka na Sklad, je 
sestavni del obvezne dokumentacije, ki jo podjetje predloži 
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja po- 
djetja. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij, ki se v celoti nahajajo na 
območju Triglavskega narodnega parka 

21. člen 

Podjetje, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narod- 
nega parka, se lastninsko preoblikuje v skladu z določbami 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, če s tem zako- 
nom ni drugače določeno. 

Pri lastninskem preoblikovanju podjetij iz prejšnjega 
odstavka se ne uporabljajo določbe zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in na njem temelječih podzakonskih 
aktov o obvezni izločitvi nepremičnin na območju Triglav- 
skega narodnega parka. 

22. člen 

Podjetje, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narod- 
nega parka, se lastninsko preoblikuje z obvezno kombinacijo 
naslednjih načinov lastninskega preoblikovanja: 

- prenos navadnih delnic na sklade, 
- interna razdelitev delnic in 
- notranji odkup delnic. 

23. člen 

Podjetje izda za vrednost celotnega družbenega kapitala po 
otvoritveni bilanci navadne delnice in z njimi najprej obvezno 
prenese: 

- 10% družbenega kapitala na Kapitalski sklad pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, 
- 10% družbenega kapitala na Slovenski odškodninski sklad 
in 
- 20% družbenega kapitala na Sklad za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka iz 3. člena tega zakona. 

Navadne delnice iz prvega odstavka: 

- dajejo pravico do upravljanja tako, da vsaka delnica nosi en 
glas, 
- dajejo sorazmerno pravico do dividende, 
- se glasijo na ime, 
- imajo nominalno vrednost, ki je mnogokratnik števila 10, 
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila 
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase, 
- so prenosljive razen v primeru iz zadnje alinee tega od- 
stavka, 
- jih ni mogoče prenesti ali prodati tuji pravni ali fizični osebi 
ter domači pravni osebi, ki je posredno ali neposredno v lasti 
tuje fizične ali pravne osebe. 

24. člen 

Po prenosu delnic na sklade iz 23. člena tega zakona podjetje 
opravi interno razdelitev delnic zaposlenim, bivšim zaposle- 
nim in upokojenim delavcem podjetja za največ 20% vredno- 
sti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. 

Upravičenci do interne razdelitve delnic iz prejšnjega 
odstavka so pod enakimi pogoji tudi državljani Republike 
Slovenije. 

Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala, ki 
niso bile razdeljene, lahko podjetje, na podlagi internega 
razpisa zamenja za certifikate ožjih družinskih članov zapo- 
slenih. 

Za interno razdelitev delnic po tem členu se v celoti uporab- 
ljajo določbe 2., 4., 5. in 6. odstavka 23. člena Zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

25. člen 

Po opravljenem prenosu delnic na sklade po 23. členu tega 
zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po 24. členu tega 
zakona podjetje 40% družbenega kapitala v celoti nameni 
notranjemu odkupu delnic. 

Glede izvedbe notranjega odkupa delnic se uporabljajo 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
o notranjem odkupu, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

Pravico do nakupa delnic v programu notranjega odkupa 
imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci 
podjetja, ki so državljani Republike Slovenije. Pravico do 
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nakupa delnic v programu notranjega odkupa imajo tudi 
državljani Republike Slovenije, če so sodelovali v interni raz- 
delitvi delnic v skladu z določbo drugega odstavka 24. člena 
tega zakona. 

Pod enakimi pogoji imajo predkupno pravico do nakupa 
delnic v okviru programa notranjega odkupa zaposleni, bivši 
zaposleni in upokojeni delavci podjetja, ki so državljani Repu- 
blike Slovenije. 

Sklad Republike Slovenije za razvoj mora denarna sredstva, 
pridobljena iz naslova plačane kupnine za delnice iz notra- 
njega odkupa po tem zakonu nakazati v državni proračun 
najkasneje v roku 15 dni po vsakokratnem vplačilu kupnine na 
račun Sklada Republike Slovenije za razvoj. Navedena sred- 
stva se v celoti uporabijo za dokapitalizacijo Sklada. 

26. člen 

Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je opravilo pre- 
nose na sklade, interno razdelitev in notranji odkup delnic po 
določbah 23., 24. in 25. člena tega zakona, lahko ponudi 
v javno prodajo oziroma prenese na Sklad kot navadne del- 
nice. Navadne delnice po tem členu imajo lastnosti delnic iz 
drugega odstavka 23. člena tega zakona. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij s sedežem Izven 
območja Triglavskega narodnega parka, katerega nepre- 
mičnine na območju Triglavskega narodnega parka pred- 
stavljajo zaključeno delovno celoto. 

27. člen 

Podjetje, katerega del, ki se nahaja na območju Triglavskega 
narodnega parka, predstavlja zaključeno delovno celoto, se 
lastninsko preoblikuje po tem zakonu tako, da se v roku 
3 mesecev po uveljavitvi tega zakona razdeli na dve delniški 
družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo, pri čemer se 
navedeni del oblikuje kot samostojna delniška družba ozi- 
roma družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na 
območju Triglavskega narodnega parka. 

Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje po tem členu 
zakona se ugotovi z razdelitveno bilanco, ki se izdela po 
knjigovodski vrednosti na dan 31.12. 1992. Natančnejše pred- 
pise o izdelavi razdelitvene bilance izda na predlog Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Vlada 
Republike Slovenije. 

Novooblikovano podjetje s sedežem na območju Triglavskega 
narodnega parka se lastninsko preoblikuje na način določen 
v 21., 22., 23., 24., 25. in 26. členu tega zakona. 

28. člen 

Pri prenosu delnic podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala 
po določbah tega zakona, na osebe izven kroga notranjih 

delničarjev, ima Sklad prednostno pravico odkupa. Pred- 
nostno pravico mora Sklad uveljaviti v roku 45 dni po prejemu 
obvestila o načrtovani prodaji. 

29. člen 

Podjetje mora sprejeti program lastninskega preoblikovanja 
in ga predložiti v odobritev Agenciji Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo najpozneje v roku 90 dni po 
uveljavitvi tega zakona. Če podjetje ne izvede lastninskega 
preoblikovanja v skladu s sprejetim programom preoblikova- 
nja in vloži prijave za vpis v sodni register najkasneje v roku 
dvanajst mesecev po uveljavitvi tega zakona preide celotni 
družbeni kapital podjetja v last in upravljanje Sklada. 

LASTNINSKA PRAVICA 

30. člen 

Na nepremičninah na območju Triglavskega narodnega 
parka, ki se po tem zakonu prenesejo na Sklad ne more 
pridobiti lastninske pravice nobena tuja pravna ali fizična 
oseba ter domača pravna oseba, ki je posredno ali nepo- 
sredno v lasti tuje pravne ali fizične osebe. 

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so 
nični. 

PRENOS DRUGIH NEPREMIČNIN NA SKLAD 

31. člen 

Nezasedeni objekti in funkcionalna zemljišča na območju 
Triglavskega narodnega parka, ki so v lasti Republike Slove- 
nije oziroma občin na območju Triglavskega narodnega 
parka, se prenesejo na Sklad v roku 90 dni po vpisu Sklada 
v sodni register. 

KAZENSKE DOLOČBE 

32. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prekršek podjetje, če v nasprotju s prvim odstav- 
kom 20. člena zakona ne izloči nepremičnin in jih prenese na 
Sklad. 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za gospodarski 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje po tem členu. 

KONČNA DOLOČBA 

33. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji dne 03.02.1995 
ponovno opravil prvo obravnavo predloga zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki 
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka. Državni 
zbor je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona za drugo obravnavo in pri tem upošteva stališča 
Državnega zbora ob ponovljeni prvi obravnavi in mnenje 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Na podlagi navedenega je predlagatelj v skladu s pripombo 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da se termin 
»privatni lastniki« naveden v drugem odstavku 2. člena ne 
uporablja v nadaljnjem besedilu zakona, črtal navedeno 

pojasnilno določbo. V skladu s pripombo Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, da bi iz besedila 5. člena pred- 
loga zakona ni razvidno kdo sprejema statut Sklada za spod- 
bujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d d . je predla- 
gatelj v 6. členu predloga zakona za drugo obravnavo vnesel 
določbo, s katero je določil Vlado Republike Slovenije kot 
pristojni organ za sprejem statuta Sklada ob ustanovitvi. 

V skladu s stališčem Državnega zbora ob ponovljeni prvi 
obravnavi, da naj se pri pripravi zakona za drugo obravnavo iz 
predloga zakona izključijo vse posebne pravice članov zadrug 
do lastninjenja podjetij in posebne pravice zadrug kot investi- 
cijskih družb, je predlagatelj v 7. členu zakona opredelil kot 
možne delničarje Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka poleg Republike Slovenije le občine na 
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območju Triglavskega narodnega parka ter državljane Repu- 
blike Slovenije ter opredelil najvišji odstotek osnovnega kapi- 
tala, ki ga lahko imajo navedeni delničarji posamično oziroma 
skupno. 

Odstotek delnic Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka, ki jih lahko pridobi posamezen delničar, je 
opredeljen tako, da je ohranjen status Republike Slovenije kot 
večinskega delničarja Sklada, s čemer je zagotovljena zaščita 
javnega interesa. 

Predlagatelj je glede na zgoraj navedeno stališče Državnega 
zbora iz predloga zakona za drugo obravnavo črtal določbe, 
ki so urejale pojem pooblaščenih zadrug, pridobitev statusa 
pooblaščenih zadrug kot možnih delničarjev Sklada za spod- 
bujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, način in 
postopek za pridobitev delnic Sklada s strani pooblaščenih 
zadrug ter pooblastila za zbiranje lastniških certifikatov 
v postopkih pridobitve delnic Sklada za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega praka s strani pooblaščenih zadrug. 

Predlagatelj pa je predvidel soudeležbo državljanov Repu- 
blike Slovenije kot možnih delničarjev Sklada za spodbujanje 
razvoja Triglavskega narodnega parka ter njihovo soudeležbo 
pri interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic, predvsem 
z namenom, da bi se v proces lastninskega preoblikovanja 
v Triglavskem narodnem parku vključilo tudi tam stalno nase- 
ljeno prebivalstvo, ki opravlja gospodarske dejavnosti na tem 
območju pod posebnimi pogoji, določenimi z zakonom o Tri- 
glavskem narodnem parku. 

Predlagatelj je v 29. členu tudi predvidel roke za izvedbo 
lastninskega preoblikovanja po tem zakonu. 

V skladu s stališčem Državnega zbora o prenosu drugih 
objektov in funkcionalnega zamljišča v lasti države na Sklad 
za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka je 
predlagatelj v 31. členu predloga zakona za drugo obravnavo 
določil obvezen prenos na Sklad nezasedenih objektov in 
funkcionalnih zameljišč na območju Triglavskega narodnega 
parka, ki so v lasti Republike Slovenije oziroma občina na 
navedenem območju, v roku 90 dni po vpisu Sklada v sodni 
register. 

Predlagatelj je tudi v skladu s stališčem Sekretariata za zako- 
nodajo in pravne zadeve opravil pravno tehnične popravke 
v besedilu predloga zakona za drugo obravnavo in v 16. členu 
določil, da se imenovanje ter mandat članov komisije, kakor 
tudi naloge in način njenega delovanja določijo v statutu 
Sklada, v 17. členu pa, glede na rešitev v 6. členu predloga 
zakona za drugo obravnavo, predvidel soglasje Vlade Repu- 
blike Slovenije le k spremembam statuta Sklada. 

Predlagatelj je nadalje opravil uskladitev kazenskih določb 
s sedaj veljavno zakonodajo. 

Glede na že sprejeto zakonodajo ne področju lokalne samou- 
prave je predlagatelj tudi črtal prehodno določbo 31. člena 
predloga zakona za ponovno prvo obravnavo. 

BELEŽKE: 
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NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA 

SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE 

INFRASTRUKTURE 

- EPA 400 - tretja obravnava 
> 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 
j1995 obravnavala in sprejela: 

- NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA SLOVENSKE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE, 
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 26. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
24. 11. 1994. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k nacionalnemu programu razvoja 

slovenske železniške infrastrukture - tretja obravnava. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 

UVOD 

Učinkovitost gospodarstva vsake razvite družbe je odvisna 
predvsem od delovanja njenega prometnega sistema, saj je 
promet dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje, zavi- 
ranje ali omejevanje razvoja družbe kot celote. 

Železniška infrastruktura je pomemben del tega sistema. 
Njena posodobitev je prvi pogoj za ustreznejše vključevanje 
Slovenije v evropsko prometno mrežo in za najugodnejši 
pretok potnikov, blaga in storitev med nami in drugimi evrop- 
skimi državami. Zaradi značilne prometne lege Slovenije in 
naraščanja cestnega tranzitnega prometa je železniška infra- 
struktura hkrati pomemben dejavnik ohranitve okolja in pro- 
stora ter je lahko ena od primerjalnih prednosti Slovenije 
v njenem evropskem prometnem okolju. 

Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene še v prejšnjem 
stoletju, s krivinami polmera okrog 300 m, s pogostimi nivoj- 
skimi križanji in nagibi do 27%o niti glede svojih parametrov 
niti glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim prevoznim 
potrebam. Te se kažejo v višjih hitrostih, večji pogostosti 
vlakov, večji udobnosti voznih sredstev, večji zanesljivosti in 
predvidljivosti ter višji kakovosti storitev v potniškem in 
v tovornem prometu. 

Tehnično-tehnološke značilnosti obstoječih slovenskih prog 
(vrste prog, število tirov, osne obremenitve, sistemi vleke in 
sistemi signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav) 
so razvidne na slikah od 0/1 do 0/7. 

Nacionalni program zajema obdobje od leta 1994 do dokon- 
čanja projektov, ki so sestavni del tega programa. Dinamika 
potrebnih finančnih sredstev je v tabeli 5/1 prikazana le do 
leta 2005, vendar dolgoročnejši projekti, kot so hitra proga 

Trst-Ljubljana-Zagreb s priključki na Koper in Reko, drugi 
tir Ljubljana - Jesenice in projekti regionalnih prog, segajo 
do leta 2015. 

1.0 VLOGA IN POMEN ŽELEZNICE V SLOVENSKEM 
PROSTORU 

1.1 Obseg prometa In tržni delež železnice 

Skupni obseg prepeljanega tovora v Sloveniji v letu 1992 
znaša 68 mio ton oziroma 6,2 mlrd netotonskih kilometrov. 
Skupaj z ocenjenim prevozom zasebnih prevoznikov pa znaša 
skupni obseg prepeljanega tovora 117 mio ton oziroma 8,6 
mlrd netotonskih kilometrov. Od tega je delež prevoza po 
železnici v tonah 19,1% (11,1%, če upoštevamo še zasebne 
prevoznike), v netotonskih kilometrih pa 41,8% oziroma 30% 
skupaj z zasebnimi prevozniki. 

Skupni obseg prevoza potnikov v Sloveniji v letu 1992 znaša 
163 mio potnikov ali 4,4 mlrd potniških kilometrov. V to ni 
vključen prevoz oseb z osebnimi avtomobili. Od tega je delež 
prevoza potnikov po železnici brez osebnih avtomobilov 7,5% 
oziroma 12,4% potniških kilometrov. 

Primerjava tržnih deležev evropskih železnic v letu 1989 (mer- 
jeno v pkm in ntkm) je razvidna iz tabele /2/: 

pkm (%) ntkm (%) 
ITALIJANSKE ŽELEZNICE 
FRANCOSKE ŽELEZNICE 
NEMŠKE ŽELEZNICE 
ŠVEDSKE ŽELEZNICE 
ŠPANSKE ŽELEZNICE 
AVSTRIJSKE ŽELEZNICE 
ŠVICARSKE ŽELEZNICE 
NIZOZEMSKE ŽELEZNICE 
BELGIJSKE ŽELEZNICE 

12,40 
9,50 
6,30 
7,80 
7,30 

10,30 
11,60 

7,00 
6,40 

12,10 
26,60 
21,40 
45,20 

5,80 
48,50 
39,90 

3,00 
10,00 
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PORTUGALSKE ŽELEZNICE 7,50 14,30 
SLOVENSKE ŽELEZNICE 5,00 30,00 

Obseg prometa v povprečnem številu prepeljanih vlakov na 
dan po posameznih progah slovenskih železnic je razviden na 
sliki št. 1/1. 

Iz slike 1/1 je razvidno, da proge slovenskih železnic niso 
izkoriščene, zato je treba z ukrepi prometne politike odloč- 
neje preusmerjati zlasti tovorni promet s cest na železnice. Ob 
deklarirani liberalizaciji prometa v Evropski uniji, ki se kaže 
tudi v transportnem sporazumu med Evropsko unijo in Slove- 
nijo, preusmeritev ni možna z administrativnimi ukrepi. Upo- 
rabiti je treba tista sredstva prometne politike, ki zajemajo 
predvsem uskladitev prometnega sistema (pospešen razvoj 
železniške infrastrukture), ekologijo (preusmeritev prevoza 
nevarnih snovi s cest na železnico, večje upoštevanje zuna- 
njih stroškov, zaostritev predpisov za ekološko sporna vozila) 
in spodbuditev ekonomskega interesa za prevoz po železnici. 
Tega je poleg s ceno in kakovostjo prevoza, ki je stvar želez- 
nice, treba zagotoviti tudi z raznimi spodbudami in z deregu- 
lacijo mejnih in preostalih postopkov v železniškem in prista- 
niškem prometu. 

Slovenska železniška infrastruktura je že usposobljena za 
prevoz oprtnih in drugih vlakov v skladu z mednarodnimi 
normativi o gabaritih, terminalih in osnih obremenitvah, ki so 
navedeni v tabelah 2/1 in 2/2. Prav tako na železnici ni ovir za 
prevzem prevoza nevarnih snovi na kateri koli progi. Kljub 
temu pa je treba z uskladitvijo prometnega sistema zagotoviti 
tak razvoj železniške infrastrukture, ki ne bo zaostajal za 
zmogljivostjo cestne infrastrukture v domačem in mednarod- 
nem merilu. Vizija razvoja železniške infrastrukture, ki bi 

vsebinsko ustrezala tem zahtevam, je v obravnavanem gra- 
divu v poglavju 5.0, njeno dinamiko pa bo treba še sproti 
prilagajati uresničevanju nacionalnih programov preostalih 
prometnih panog in mednarodnem dogajanju. 

1.2 Prednosti in pomen železnice 

Kljub relativno majhnemu deležu slovenskih železnic v skup- 
nem prevozu blaga in potnikov pa ne moremo mimo njenih 
ekoloških, prostorskih in energetskih prednosti, ki se jih v raz- 
vitih evropskih državah vse bolj zavedajo 13/: 

- 23% porabljene energije in 50% vseh emisij odpade na 
promet kot celoto, 
- specifična poraba energije (poraba energije na enoto 
opravljenega dela) je na železnici. 
• v potniškem prometu 3,5-krat manjša kot v cestnem pro- 
metu, 
• v tovornem prometu pa 8,7-krat manjša kot v cestnem 
prometu, 

- specifična emisija škodljivih snovi, ponderirana s faktorjem 
toksičnosti (ponderirana vrednost vseh škodljivih snovi v pro- 
metu), je na železnici: 
• v potniškem prometu 8,3-krat manjša kot v cestnem pro- 
metu, 
• v tovornem prometu pa 30-krat manjša kot v cestnem 
prometu, 

- varnost je na železnici povprečno 24-krat boljša, 

-poraba prostora pri enaki prepustnosti je ng železnici 2- do 
3-krat manjša kot na avtocesti. 
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Slika 0/1 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

MREŽA PROG 

STANJE 31.12.1992 

. V (■ 

m 

KATEGORIJA PROG CUVN£«O5T~ IHSIM GiAVNE OflOGF IIREtlA nCGIONALNC PHOOI 
km 539 288 374 
% 45.0 24.0 31.0 
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Slika 0/2 

OUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

VRSTA PROG PO ŠTEVILU TIROV 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/3 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

DOPUSTNE OBREMENITVE PROG NA OS VOZILA 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/4 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

PROGE ZA OPRTNE VLAKE SISTEMA "A" 

STANJE 31.12.1992 

OPRTNE PROGE 

poročevalec, št. 29 14 



Slika 0/5 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

SISTEMI VLEKE VLAKOV 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/6 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

OPREMA PROG Z AVTO - STOP NAPRAVAMI 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/7 

OOfllC* 
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MM 
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ilMTn. 

CtlOVSC 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

MEDPOSTAJNE SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE 

STANJE 31.12.1992 

PROGOVNE SV APB M PO BREZ SV 
km 231 122 848 
% 19.2 10.2 70.6 
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Slika 1/1 
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OBREMENITEV IN IZKORIŠČENOST 

PROG SŽ V LETU 1992 

(60) PROCENT IZKORIŠČENOSTI 

80 ŠTEVILO VLAKOV / DAN 
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2. SMERI RAZVOJA EVROPSKE ŽELEZNIiKE 
INFRASTRUKTURE 

Prometni sistem v Evropi temelji na načelih izenačitve pogo- 
jev poslovanja vseh prometnih panog na prometnem trgu. 
Sodobna železniška infrastruktura je v razvitih evropskih 
državah eden temeljev te izenačitve. 

Za Slovenijo, ki je zaradi zemljepisnega položaja neposredno 
povezana s prometnim sistemom Evropske unije - EU, je to 
dejstvo, ki ga ni mogoče zanemariti in mora biti vodilo pri 
strategiji razvoja slovenske železniške infrastrukture. 

Usmeritve v prometni politiki EU nujno zahtevajo prilagoditev 
našega prometnega gospodarstva novim razmeram, saj je ta 
po eni strani pogoj za najugodnejše ovrednotenje našega 
zemljepisnega položaja, po drugi strani pa pogoj za enako- 
pravno vključitev našega prometnega sistema v evropski pro- 
metni sistem. Ob dejstvu, da delež mednarodnega prometa na 
slovenskih železnicah že presega 80% in da gre za visoko 
medsebojno soodvisnost železnic v Evropi, se prilagajanje 
razmeram, ki jih narekuje mednarodno okolje, zdi več kot 
logično. 

Strategija razvoja evropske prometne železniške infrastruk- 
ture, katere del so tudi glavne proge slovenskih železnic, je 
zelo natančno opredeljena v tehle evropskih dokumentih: 

- UIC - Mednarodna železniška zveza 

Perspektivni načrt evropske železniške infrastruk- 
ture, Pariz, 1974, novelacija 1990 

9500 km novih prog 
12500 km rekonstrukcij 

- GEB - Skupnost evropskih železnic 

Evropska mreža prog za visoke hitrosti, Bruselj 
1991 

35000 km prog (vsa Evropa brez nekdanje SZ) 
20000 km novih prog 

- UN-ECE - Ekonomska komisija ZN 

Evropski sporazum o pomembnejših medna- 
rodnih železniških progah AGC, Ženeva 1985 
vse E- proge, vsa glavna mesta 

- UN-ECE - Ekonomska komisija ZN 

Evropski sporazum o najvažnejših progah 
mednarodnega kombiniranega transporta in 
pripadajočih napravah - AGTC, Ženeva 1989 

Prvi dokument Perspektivni načrt razvoja evropske železniške 
infrastrukture, ki ga je izdelala Mednarodna železniška zveza 
- UIC, obsega tri pomembne osi, ki potekajo čez Republiko 
Slovenijo (slika 2/1): 

- Ture (Muenchen - Jesenice - Ljubljana) 
- Balkan (Jesenice - Ljubljana, Zidani Most - Zagreb - An- 
kara) 
- Jadran (Budimpešta - Pragersko - Ljubljana - Koper 
-Trst - Reka) 

Drugi dokument Evropska mreža prog za visoke hitrosti je 
izdelala Mednarodna železniška zveza - UIC po sklepu 
Evropskega parlamenta za EU, Avstrijo in Švico (slika 2/2). 

Predlagane smeri po tem dokumentu se ujemajo z glavnimi 
osmi, navedenimi v prvem dokumentu, dodatno pa sta opre- 
deljeni dinamika uresničitve in struktura prihodnje železniške 
mreže po hitrostih. 

Tretji dokument, ki opredeljuje razvoj našega železniškega 
omrežja v povezavi z evropskim, je Sporazum o najvažnejših 

mednarodnih železniških progah (Sporazum AGC). Sporazum 
je leta 1985 sprejela Ekonomska komisija Združenih narodov 
(ECE UN). 

V ta sporazum so vključene tele železniške smeri: 

- E-65: Gdynia-Varšava-Breclav-Dunaj-Bruck na Muri 
Beljak-Jesenice- Ljubljana- Pivka- Reka 

- E-67: Bruck na Muri-Gradec-Šentilj-Zidani Most 

- E-69: Budimpešta-Kotoriba-Pragersko-Zidani Most- 
-Ljubljana-Koper 

- E-70: Pariz-Torino-Milano-Trst-Sežana-Ljubljana- 
-Dobova- Zagreb-Beograd-Sofija-Ankara 

Proge, ki izhajajo iz teh dokumentov in potekajo čez Slove- 
nijo, so prikazane na slikah 2/3 in 2/4. S slik je razvidno, da je 
mednarodnega pomena celoten prometni križ slovenskih 
železnic Jesenice - Oobova in Koper - Šentilj, vključno 
s progami Divača - Sežana in Pragersko - Središče. 

Navedeni trije dokumenti, ki opredeljujejo razvoj evropske 
železniške infrastrukture, so rezultat spoznanja, da zlasti na 
glavnih smereh železniška mreža, zgrajena v prejšnjem sto- 
letju, ne ustreza več sedanjemu tehničnemu in gospodar- 
skemu razvoju, niti sedanjim smerem prometnih tokov. 

Globalni cilj načrta razvoja evropske železniške infrastrukture 
je ponovna oživitev železniškega sistema, ki ima svoje količin- 
ske in kakovostne cilje. Količinski cilj je gradnja zmogljivih 
prog, zgrajenih po enotnih tehničnih parametrih, ki bi povezo- 
vale najpomembnejša gospodarska in demografska središča 
Evrope. 

Kakovostni cilji v tovornem prometu so zagotovitev zaneslji- 
vega in točno po voznem redu urejenega prometa, v potni- 
škem prometu pa je dan glavni poudarek pogostosti in višji 
potovalni hitrosti vlakov. Merilo kakovosti je načelo, da mora 
biti čas čistega prevoza z železnico, vključno s povprečno 
čakalno dobo na vlak in prevozom od doma do postaje in 
nazaj, krajši od prevoza z avtomobilom. Ker se šteje, da je 
povprečna potovalna hitrost z avtomobilom po sodobni avto- 
cesti 90 km/h, mora biti potovalna hitrost na železnici vsaj 135 
km/h, kar ustreza tehnični hitrosti 160 km/h. Ta hitrost se šteje 
kot spodnja meja hitrosti na najsodobnejših evropskih pro- 
gah. 

Hitrost 160 km/h je torej eden od pogojev, ki ga države 
podpisnice navedenih dokumentov, torej tudi Slovenija, 
morajo upoštevati ob večjih rekonstrukcijah trase in novo- 
gradnjah glavnih železniških prog. 

Postavljeni količinski in kakovostni cilji pa poleg hitrosti vpli- 
vajo tudi na preostale tehnične parametre za rekonstrukcijo in 
novogradnjo glavnih prog. Najpomembnejši tehnični parame- 
tri po Evropskem sporazumu o najpomembnejših mednarod- 
nih železniških progah so navedeni v tabeli 2/1. 

Četrti dokument, Evropski sporazum o pomembnejših progah 
mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih 
napravah - AGTC, opredeljuje že v drugem dokumentu nave- 
dene glavne proge E65, E67, E69 in E70 kot pomembne tudi 
za mednarodni kombinirani promet, hkrati pa uvršča na raven 
mednarodnega pomena kontejnerski terminal v Ljubljani in 
Kopru ter mejne prehode Ppčine-Sežana, Jesenice-Po- 
drožca in Maribor-Šentilj. Tudi v tem dokumentu so predpi- 
sani najnižji standardi infrastrukture (postaj, proge in termi- 
nalov) in obratovalne značilnosti vlakov te vrste prevoza 
(tabela 2/2). 

Na sliki 2/5 je prikazan presek stanja prog za visoke hitrosti 
v Evropi v letu 1995, na sliki 2/6 pa predvideni presek izgrad- 
nje prog za visoke hitrosti do leta 2005. 

V tem poglavju navedeni evropski dokumenti zajemajo le 
proge, ki so tudi s stališča preostalih evropskih držav medna- 
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rodnega pomena (slika 2/4). Z vidika interesov Slovenije pa je 
treba vanje vključiti tudi obstoječo progo Jesenice - Nova 
Gorica - Sežana in novo progo Murska Sobota - Hodoš. 

Proga Jesenice - Nova Gorica - Sežana (soški koridor) je 
namenjena mednarodnemu, zlasti tranzitnemu prometu. Je 
hkrati pomembna alternativna pot progi čez Ljubljano in ima 
pomembno vlogo za razvoj območja, čez katero teče. Proga je 
za to svojo vlogo ustrezno posodobljena (osna obremenitev 
20 t), posegi v geometrijo proge pa niso smiselni niti predvi- 
deni. Potrebni bosta elektrifikacija, posodobitev SV-TK 

naprav in obnovitev predorov. Proga je trenutno zaradi sploš- 
nega zmanjšanja tovornega prometa v pristanišču Koper in na 
slovenskih železnicah slabo izkoriščena, saj je tovorni promet 
v tako majhnem obsegu zaradi nižjih obratovalnih stroškov 
donosnejši po progi čez Ljubljano. 

Nova proga Murska Sobota - Hodoš je ustrezno predstav- 
ljena mednarodni javnosti, zlasti v projektu o povezavi nekda- 
njih vzhodnih držav z Zahodno Evropo - TER. Proga je že 
vključena v projekt TER. 
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Tabela 2/1 Tehnični parametri prog po evropskem sporazumu o 
najpomembnejših mednarodnih železniških progah (AGC) 

/5/ 

Obstoječe 
proge - 
rekon- 
strukcije 

Nove proge 
potniški mešani 
promet promet 

1. Število tirov 

2. Nakladalni profil* 

3. Najmanjša medtirna 
razdalja 

4. Računska najnižja hitrost 

5. -Dovoljena osna 
obremenitev 
- lokomotiva ( 200 km/h) 
- motorniki in motorni 

vlaki ( 300 km/h) 

- potniški vozovi 
- tovorni vozovi 

. 100 km/h 

. 120 km/h 

. 140 km/h 

UIC-B UIC-C1 UIC-C1 

4,0 m 4,2 m 4,2 m 

160 km/h 300 km/h 250 km/h 

22,5 t 

17,0 t 
16,0 t 

20,0 t 
20,0 t 
18,0 t 

17,0 t 

22,5 t 

17,0 t 

16,0 t 

22,5 t 
20,0 t 
18,0 t 

6. Dovoljena masa na 
dolžinski meter 8,0 t 

7. Največji nagib 

8. Najmanjša dolžina peronov 
na glavnih postajah 400 m 

9. Najmanjša uporabna dolžina 
prehitevalnih tirov 750 m 

10. Nivojsko križanje ceste 
in železnice 

8,0 t 

35 mm/m 12,5 mm/m 

400 m 

nobeno nobeno 

400 m 

750 m 

nobeno 

7 Glej pojasnilo. 
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Tabela 2.2 Evropski sporazum o pomembnejših mednarodnih progah 
in spremljajočih napravah za kombinirani prevoz (AGTC) 

Obstoječe proge Nove proge 

Stanje Cilj 

1. Število tirov 

2. Nakladalni profil* 

3. Najmanjša medtirna 
razdalja 

4. Računska najnižja 
hitrost 

5. Dovoljena osna 
obremenitev 

. 100 km/h 

. 120 km/h 

ni določeno 

UIC-B 

100 km/h 

20 t 
20 t 

6. Največji nagib ni določen 

7. Najmanjša uporabna 
dolžina prehitevalnih 
tirov 600 m 

ni določeno 

UIC-C1 

4,0 m 

120 km/h 

22,5 t 
20 t 

ni določen 

750 m 

2 

UIC-C1 

4,2 m 

120 km/h 

22,5 t 
20 t 

12,5mm/m 

750 m 

*/ Glej pojasnilo. 

Pojasnilo k tabelam 2/1 in 2/2 

Nakladalni profil UIC-C1 omogoča: 

- prevoz cestnih tovornih vozil in cestnih sestavov (tovornja- 
kov s priklopniki, členkastih vozil, vlečnih vozil s polpriklop- 
niki), ki ustrezajo evropskemu cestnemu nakladalnemu pro- 
filu (višine 4 m, širine 2,5 m) na posebnih železniških tovornih 
vozovih, katerih pod je na višini 60 cm nad zgornjim robom 
tirnice, 

- prevoz navadnih cestnih polpriklopnikov širine 2,5 m in 
višine 4 m na železniških tovornih vozovih s spuščenim 
podom z normalnim podstavnim vozičkom, 

- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na 
navadnih železniških tovornih ploščadnih vozovih, 

- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,5 m na navadnih 

železniških tovornih ploščadnih vozovih. 

Nakladalni profil UIC-B omogoča: 

- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine 2,90 m na 
železniških tovornih ploščadnih vozovih za prevoz zabojni- 
kov, s tem da je pod ploščadnega voza na višini 1,18 m nad 
gornjim robom tirnic, 

- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,50 m in višine 
2,60 m na navadnih železniških tovornih ploščadnih voz (pod 
ploščadnih vozov je na višini 1,246 m), 

- prevoz polpriklopnikov na železniških tovornih vozovih 
s spuščenim podom. 

Glavne proge slovenskih železnic ustrezajo nakladalnemu 
profilu UIC-B. 
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Slika 0/1 

DUNAJ 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

MREŽA PROG 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/2 

OTijK' 

Kiomeivo 

u $I*KA UJiJIU. JANAJ ZALOG ZIDAN' MOftt 

AJDOVŠČINA P*VAČINA 

DIVAČA MttU*A 
KOČiVJI 

ILIRSKA BIFTRICA 
AAKtTOVtC 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

VRSTA PROG PO ŠTEVILU TIROV 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/3 

0«AVOG*AD »TUOfNO MARlSOCi 
TI/NO UNOAVA C'TlfiK- V*»< U l/T OMI* 

**ACS BSHC 
KIOAlCIVO 

Zalo c *it>ANf Morr LJ MOSTI 

NOVO MEMO 

D4VAĆA 
KOCtVJE 

K.IMSKA • •STRICA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

DOPUSTNE OBREMENITVE PROG NA OS VOZILA 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/4 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

PROGE ZA OPRTNE VLAKE SISTEMA "A" 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/5 

OTIŠK' 

■ClC*lCfVO 

ZIDANI MOfT 

NOVO MCSIO 

KOCfVJI 
Wi &NICA lUftftKA ■IS TRI CA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

SISTEMI VLEKE VLAKOV 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/6 

Dunaj 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

OPREMA PROG Z AVTO - STOP NAPRAVAMI 

STANJE 31.12.1992 
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Slika 0/7 

BUWM*«$TA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

MEDPOSTAJNE SIGNALNO VARNOSTNE NAPRAVE 

STANJE 31.12.1992 

ZMOK 

29 poročevalec, št. 29 



$&&&* + ) 
$&&&&& ¥m iS 

' \ 1 
$•<*£ &£ iitirff *'<V 

• ' r-/ ••; 
t$fe 

< 

poročevalec, št. 29 30 



Slika 2/2 
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Slika 2/3 

DUNAJ 

GLAVNE OSI PREKO SLOVENIJE 

PO PERSPEKTIVNEM NAČRTU UIC 

Ture ( Muenchen - Jesenice - Ljubljana ) 

Balkan ( Jesenice - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Ankara ) 

Jadran ( Budimpešta - Pragersko - Ljubljana - Koper - Trst - Reka ) 
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Slika 2/4 

GLAVNE OSI PREKO SLOVENIJE 

PO SPORAZUMU AGC - UN - ECE 

- E 65: Gdynia - Varšava - Breclavv - Dunaj - Bruck a.d. Mur - Beljak - Jesenice - 
Ljubljana - Pivka - Reka 

- E 67: Bruck a.d. Mur - Graz - Šentilj - Zidani Most 

- E 69: Budimpešta - Kotoriba - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana - Koper 
t 

- E 70: Pariz - Torino - Milano - Trst - Sežana - Ljubljana - Dobova - Zagreb - 
Beograd - Sofija - Ankara 
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Slika 2/5 

LEGENDA: "V 
HIT Rt PROGfc 
OSTAL t PROGt 1ALIMH 

EVROPSKA MREŽA 

HITRIH PROG DO LETA 1995 
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Slika 2/6 

LEGENDA 

HITRI: PROGE. 
OSTALE PHOGfc 

wiawtsn 

EVROPSKA MREŽA 

HITRIH PROG PO LETU 2005 

20000 km NOVIH PROG 

15000 km REKONSTRUKCIJ 

35000 km SKUPAJ 
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3. POLOŽAJ SLOVENIJE V PRIMERJAVI S TUJIMI 
KONKURENČNIMI ŽELEZNIŠKIMI SMERMI 

Položaj slovenskih železnic in pristanišča Koper je v primer- 
javi s tujimi konkurenčnimi železniškimi smermi in tujimi 
pristanišči kot najpomembnejšimi za prevoz tovora razviden 
s slike 3/1. 

Strateška prednost Republike Slovenije je njen prometni 
položaj, kar pa še ne pomeni, da bodo prometni tokovi v res- 
nici izbrali poti čeznjo. Tudi sosednje države si namreč priza- 
devajo prevzeti čim več prometa in s tem povečati tranzit in 
prihodek. 

Na sliki 3/1 so prikazane možne obvozne visoko zmogljive 
železniške smeri mimo Slovenije. Z njihovo uresničitvijo bi 
Slovenija izgubila glavnino svojih prevoznih prihodkov iz 
železniškega in pristaniškega prometa. Ker gre za visoko 
kakovosten izvoz storitev, ki ne onesnažujejo okolja, in za 
dejavnost, v kateri ima Slovenija s svojim železniškim in 
pristaniškim sistemom realne primerjalne prednosti, bi bila to 
nepopravljiva škoda. To možno nevarnost je treba v tem 
programu najresneje upoštevati. V nadaljevanju so opisani 
interesi posameznih držav na tem področju. 

— Interesi Avstrije 

Pri povezavi Avstrije z Italijo, južno Francijo in Španijo sta si 
konkurenčni predvsem progi: 

Nova Gorica/Sežana/Koper - Ljubljana - Jesenice/Šentilj in 
Trst - Trbiž - Beljak - Gradec - Dunaj. 

Avstrija bo slovenske proge za tranzit svojega blaga uporab- 
ljala le, ko bodo storitve v slovenski smeri bistveno konku- 
renčnejše od smeri Trst - Beljak. Želi namreč čim več preva- 
žati po svojih progah, in seveda po čim kakovostnejši infra- 
strukturi, ki jo že posodabljajo. 

Prav tako je možno, da bo Avstrija zaradi prekinjene glavne 
proge Ljubljana - Zagreb - Beograd za pot proti jugovzhodu 
uveljavila smer Dunaj - Budimpešta - Beograd. 

Avstrija namreč pripravlja projekte za gradnjo proge za visoke 
hitrosti (200 - 250 km/h) v smeri Beljak - Gradec - Dunaj, od 
tu naprej pa se pripravljajo načrti za hitro progo Dunaj 
— Budimpešta in Budimpešta - Beograd. V povezavi z novo 
italijansko progo Videm - Beljak bi to lahko bila sodobna 
povezava avstrijskega železniškega omrežja v smeri jugoza- 
hodne Evrope. 

— Interesi Italije 

Italija vidi prihodnost svoje gospodarske rasti v prodoru 
v Vzhodno Evropo. Iz tega izvira pobuda za posodobitev 

prometnih koridorjev, tako cestnih kot železniških, v smeri 
Trst - Ljubljana - Budimpešta. Pri tem pa je treba poudariti, 
da so za Italijo zanimive tudi druge smeri. Najrealnejša je smer 
Videm - Trbiž - Beljak - Dunaj, saj poteka precejšen del te 
proge po italijanskem ozemlju, celotna proga pa se pospe- 
šeno posodablja. Ob ustrezni prometni politiki Italija lahko 
preusmeri tranzitne tokove na to smer, ki je neposredna 
konkurenca smeri Sežana - Ljubljana - Šentilj in smeri 
Sežana - Nova Gorica - Jesenice. Da so razmišljanja o tem 
resna, kaže gradnja nove dvotirne proge za hitrost 160 km/h 
na odseku med Vidmom in Trbižem. Proga bo omogočala 
kakovostno povezavo tržaškega pristanišča z avstrijskimi 
železnicami. Še nevarnejši za tranzit preko naših prog iz Italije 
proti Budimpešti sta predvidena gradnja ravninske proge 
Reka - Zagreb in želja Hrvaške za povezavo Reke s Trstom 
čez naše ozemlje. 

— Interesi Hrvaške 

V svojih razvojnih načrtih Hrvaška načrtuje gradnjo dveh 
novih prog za hitrost od 160 do 200 km/h, ki naj bi potekali 
tudi čez ozemlje Slovenije. Ti progi sta: 

Trst - Lupoglav (istrske proge) - Reka - Zagreb - Budimpe- 
šta in 
Zagreb - Pragersko - Gradec - Dunaj. 

Z graditvijo teh dveh prog bi bila ustvarjena nova tehnološko 
izredno ugodna, sodobna povezava vzhoda z zahodom, ki bi 
obšla Slovenijo (Trst - Reka - Zagreb - Dunaj/Budimpešta). 

Slovenske železnice bi ob takem razvoju in počasni posodobi- 
tvi svojih glavnih smeri postale osamljen otok v mednarod- 
nem prometnem sistemu, pristanišče Koper pa bi popolnoma 
izgubilo svojo perspektivno vlogo med severnojadranskimi 
pristanišči. 

— Interesi Madžarske 

Z Madžarsko Slovenija nima neposredne železniške povezave 
in je odvisna od prog čez Avstrijo in Hrvaško. Glede na 
prometne tokove, ki potekajo v smeri od vzhoda na zahod, sta 
Madžarska in Hrvaška v odnosu na Slovenijo filter, kjer se 
odloča, ali bo šel tovor na zahod čez Avstrijo, čez Hrvaško ali 
Slovenijo v slovensko, hrvaško ali italijansko pristanišče. 
Gradnja nove proge Murska Sobota - Hodoš bi pomenila 
prednost za Slovenijo zlasti zato, ker bi bila najkrajša zveza 
med Koprom in izvori ter ponori tovora v Češki, Slovaški in 
deloma Poljski. 

Neposredna železniška zveza med Slovenijo in Madžarsko bi 
bila pomembna tudi zato, ker bi bil na tej progi le en mejni 
prehod, kar bi omogočalo hitrejši pretok blaga in potnikov. 
Z novo progo bi ustvarili tudi boljše komercialne možnosti za 
pritegnitev tovora v pristanišče Koper po slovenskih progah. 
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Slika 3/1 
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4. RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

Spremenjen geostrateški položaj Slovenije po osamosvojitvi 
narekuje novo zasnovo razvoja prometnega sistema Slove- 
nije, zasnovo prometnega omrežja nasploh in v okviru tega 
tudi zasnovo železniškega omrežja. Nekdanje in do sedaj 
načrtovane prometne povezave ne ustrezajo več povsem 
novim usmeritvam Slovenije in spremenjenim mednarodnim 
prometnim potrebam. Z novim prometnim sistemom, ki bo 
hkrati ustrezno dopolnil evropske dokumente, prikazane 
v poglavjih 2.0 in 3.0, moramo zagotoviti predvsem razmere za 
skladen gospodarski in prostorski razvoj Slovenije ter dobre 
prometne povezave s sosednjimi državami in širšim prosto- 
rom, ob upoštevanju novih mednarodnih interesov za čez 
evropske železniške povezave. 

Mednarodne daljinske železnice skozi Slovenijo ne smejo biti 
le koridorji, namenjeni tranzitu, temveč morajo služiti tudi 
potrebam medregionalnega povezovanja med najpomemb- 
nejšimi središči oskrbnih dejavnosti v Sloveniji - Ljubljano, 
Mariborom in Koprom, kot nosilci policentričnega razvoja 
Slovenije. Zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skladnej- 
šega razvoja države, izboljšanja povezanosti s svetom, izbolj- 
šanja življenjskih pogojev, varstva okolja, smotrnejše rabe 
energije, varstva naravnih in kulturnih danosti, večje izbire 
prometnih sredstev in uveljavitve pravičnejše porazdelitve 
stroškov in koristi, je v integralnem republiškem prometnem 
omrežju potreben radikalen, kakovosten premik na področju 
železniškega omrežja. Potrebna bo takšna obnova in dogradi- 
tev obstoječih prog ter gradnja nove železniške infrastruk- 
ture, da bo železnica postala osnovni nosilec republiškega 
javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev 
pa tudi prednostno prometno sredstvo za tovorni promet na 
večje razdalje. V dolgoročni perspektivi bo železniško 
omrežje prevzelo osrednjo vlogo v republiškem prometnem 
sistemu, kar terja že v obdobju do leta 2005 (obdobje Naci- 
onalnega programa razvoja slovenske železniške infrastruk- 
ture) v okviru dolgoročne/ciljne vizije razvoja železniškega 
omrežja Slovenije, ustrezno modernizacijo obstoječega 
omrežja. 

Ciljna zasnova takega sistema, ki zajema celotno železniško 
omežje Slovenije z vozlišči in stičišči, je prikazana na slikah 4/ 
1 in 4/2. Prevladujočo vlogo ima nova hitra proga Trst - Ljub- 
ljana - Zagreb za hitrost 250 km/h. 

Pri povezavi Slovenije z Madžarsko sta, poleg obstoječe pove- 
zave čez Hrvaško, predvideni še dve povezavi z Madžarsko, in 
to Ormož - Ljutomer - Murska Sobota - Hodoš in Beltinci 
- Lendava - Redics s tem, da ima zaradi smeri tranzitnih 
prometnih tokov prednost povezava preko Hodoša, ki je pred- 
videna za hitrost do 160 km/h. Povezava z Madžarsko čez 
Redics in povezava Lendave s sistemom prog slovenskih 
železnic po slovenskem ozemlju sta predvideni v kasnejši fazi. 

Hrbtenico zmogljivih železniških prog za višje in visoke hitro- 
sti Koper - Maribor dopolnjuje omrežje preostalih prog, tako 
da bodo pomembnejša razvojna središča Slovenije na teh 
progah. 

Regionalne proge bodo z omrežji višjih kategorij povezovale 
druga pomembnejša središča, ki bi ostala sicer nepovezana 
z železniškim omrežjem Slovenije. 

Prometni tokovi naj bi se združevali in medsebojno povezo- 
vali na prestopnih točkah - prometnih vozliščih. Na tak način 
bo omogočeno povezovanje vseh vrst javnega in individual- 
nega prometa predvsem tako, da se bodo v teh točkah želez- 
niški, avtobusni, letalski in pomorski sistemi ter individualni 
motorni, kolesarski in peš promet združevali v integralno 
celoto. Na mestih, kjer se bodo zaključevale priključne avto- 
busne linije, bodo prestopi urejeni v okviru prestopnih točk 
(prometnih glav), na vseh prestopnih točkah pa bodo urejena 
parkirišča in kolesarnice. Sistem prestopnih točk bodo tvo- 
rile: 

- primarne prestopne točke bodo omogočale prestop med 

različnimi železniškimi podsistemi, med železniškim in avto- 
busnim sistemom, kakor tudi med letalskim in pomorskim 
sistemom ter med republiškimi in regionalnimi sistemi jav- 
nega prometa na republiški in regionalni ravni, 
- sekundarne prestopne točke bodo omogočale prestop med 
železniškimi in avtobusnimi sistemi ter kolesarskim prome- 
tom na lokalni (občinski) ravni. 

Pri posodobitvi in razvoju železniške infrastrukture gre za tri 
temeljne med seboj ločene, vendar funkcionalno povezane 
sklope, katerih izvedba mora biti usklajena s standardi, opre- 
deljenimi v veljavnih evropskih dokumentih in predpisih UIC: 

- obnova obstoječih prog, 
- dograditev obstoječih prog, 
- gradnja prog za visoke hitrosti. 

Obnova obsto|ečih prog 

Obnova obstoječih prog obsega obnavljanje oziroma ohranja- 
nje obratovalne sposobnosti obstoječih prog na čim višji 
tehnični ravni in s tem zagotavljanje čim večje varnosti, zane- 
sljivosti in racionalnosti obratovanja. 

Sem spadajo. 

- remont zgornjega ustroja proge, 
- obnova vozne mreže, 
- obnova SV- in TK-naprav, 
- obnova mostov in zidov, gradnja izvennivojskih križanj, 
- manjše rekonstrukcije postaj in prog. 

Pri skupni dolžini 863 km tirov glavnih prog in 20-letnem 
ciklusu remontov je treba letno obnoviti 43 km tirov z novim 
materialom. K temu je treba prišteti še potrebno obnavljanje 
665 km tirov regionalnih prog z rabljenim materialom in 
v daljših časovnih presledkih, tako da je upravičeno računati 
s potrebno skupno dolžino remonta približno 50 km letno. 
Namen navedenih del je: 

- zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obrato- 
vanja, 
- zagotovitev najnižje dopustne osne obremenitve 22,5 t na 
vseh glavnih progah, 
- zagotovitev nakladalnega profila UIC - B, 
- povečanje progovne hitrosti v okvirih obstoječe osi proge. 

Dograditev obstoječih prog In vozliič 

Dograditev obstoječih prog obsega dopolnitev zmogljivosti in 
višjo stopnjo posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže. 
Ta je potrebna zaradi predvidenega povečanja obsega pre- 
voza, pritegnitve novih prometnih tokov, povečanja stopnje 
varnosti in uvajanja višjih standardov ob upoštevanju varstva 
okolja in racionalizacije poslovanja. 

Sem uvrščamo tele projekte: 

- gradnjo nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko 
(30,4 km). 
- gradnjo drugega tira na odsekih: 

• Koper - Divača (45,8 km) 
• Ljubljana - Jesenice (71,2 km) 
• Maribor - Šentilj (16,5 km) 

- gradnjo zahtevnejših izvennivojskih križanj ceste z želez- 
nico in izvennivojskih dostopov na perone, 
- gradnjo telekomandne naprave na progi Sežana - Jesenice 
(129,8 km) 
- elektrifikacijo proge Sežana - Anhovo (56,6 km) 
- elektrifikacijo proge Anhovo - Jesenice (73,2 km) 
- gradnjo sodobnejših sistemov signalnovarnostnih naprav, 
- gradnjo sodobnejših sistemov telekomunikacijskih naprav, 
ki obenem omogočajo tudi ustrezno in nemoteno povezavo 
z Evropo, 
- posodobitev ranžirne postaje Zalog, 
- gradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča, 
- gradnjo potniške postaje Ljubljana. 
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Zadnji dve alinei sta neposredno povezani z razvojem pri- 
mestnega potniškega prometa po železnici. Razbremenitev 
obstoječih vpadnic v ljubljanskem železniškem vozlišču s pre- 
usmeritvijo tranzitnih tovornih tokov po obvoznih progah 
zunaj mesta daje obetavne možnosti za razvoj tirnega pri- 
mestnega in mestnega prometa v povezavi s cestno železnico 
v samem središču mesta. Obstoječo delitev dnevnih migracij- 
skih tokov v ljubljanski regiji (14% železnica, 50% avtobus, 
35% osebni avtomobili) je treba temeljito spremeniti v korist 
železnice. Cilj, ki je narodnogospodarsko in ekološko gotovo 
utemeljen, je preusmeritev več kot polovice primestnih migra- 
cijskih tokov na železnico, kar z drugimi besedami pomeni, da 
bi se po železnici od sedanjih 8.000 potnikov dnevno v prihod- 
nosti prepeljalo okrog 30.000 potnikov dnevno. 

Gradnja prog za vlš|e in visoke hitrosti 

Koridorji prog za višje in visoke hitrosti temeljijo na zasnovi 
evropske mreže hitrih in glavnih prog, določenimi v navede- 
nih evropskih dokumentih. 

Kot je razvidno iz slike 4/2 je v proučevanju nova hitra proga 
za hitrost 250 km/h, ki poteka čez Slovenijo v smeri: 

Pariz/Madrid - Barcelona - Torino - Milano - Benetke 

-Trst - Ljubljana - Zagreb/Budimpešta - Kijev - Beograd 
- Atene/Carigrad. 

Poleg te hitre proge sodijo med proge za hitrosti do 160 km/h 
tudi glavna proga proti Mariboru in Dunaju, obvozne proge 
ljubljanskega železniškega vozlišča, glavna proga Pragersko 
- Ormož - Murska Sobota - Hodoš - Sombatej, glavna 
proga iz Kopra s priključkom na hitro progo Trst - Ljubljana 
ter rekonstrukcija in gradnja drugega tira proge Jesenice 
- Ljubljana. 

S tem bo slovenska železniška hrbrtenica prog v smeri Koper 
- Ljubljana - Maribor madžarska meja z odcepi proti Trstu, 
Reki, Beljaku, Zagrebu in Gradcu sestavni del omrežja evrop- 
skih hitrih prog. Te proge bodo povezovale slovensko državo 
in »deželna« središča med seboj in s podobnimi središči 
v sosednjih državah. 

Na hitri progi Trst - Ljubljana - Zagreb bodo poleg priključ- 
kov (vozlišč) glavnih prog v Ljubljani, Zidanem Mostu in 
koprsko-tržaškem območju tudi stičišča v drugih točkah 
prepletanja hitre proge z obstoječimi posodobljenimi pro- 
gami, ki bodo omogočale tudi vožnje vlakov nižje stopnje in 
določenega dela tovornega prevoza po tej progi. 
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Slika 4/1 

DUNAJ 

KOPER REKA 

HRBTENICA SLOVENSKEGA 

ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA 

poročevalec, št. 29 40 





5. DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

Projekti, sofinancirani s posojili EBOR/EIB 

Vrednost projektov, za katere je dogovorjeno, da bosta zanje 
dali posojila EBOR in EIB v obdobju od 1994 do 1997, in 
njihova uporaba po posameznih vrstah del ter po posameznih 
odsekih prog sta razvidni v tabeli 5/1. V tabeli 5/2 so po letih 
prikazana potrebna sredstva za vračanje vseh do zdaj odobre- 
nih posojil za vlaganje v slovensko železniško infrastrukturo. 
Pri posojili EBOR in EIB gre pretežno za kreditiranje obnove 
obstoječih prog (glej poglavje 4.1), in sicer: 

- remont 148 km prog (slika 5/1), 
- zamenjava 50 km vozne mreže (slika 5/2), 
- obnova mostov in zidov, 
- nabava opreme za vdrževanje proge in opreme za dopolni- 
tev IS, tehnična pomoč, 
- obnova telekomunikacijskega sistema in ŽAT central (slika 
5/3), 
- posodobitev ranžirne postaje Zalog (slika 5/4), 
- odprava ozkih grl (izvennivojska križanja, predori). 

Ob tem je treba pripomniti, da se bodo remontna in druga 
dela na odsekih prog, ki se ujemajo z bodočimi programi za 
višje oziroma visoke hitrosti, opravljala že v skladu s tehnič- 
nimi standardi, ki veljajo za to hitrostno raven. 

Drugi razvojni projekti 

Dinamika razvoja drugih projektov po posameznih letih 
v obdobju od 1994 do 2005 je razvidna v tabeli 5/1. 

V prvih dveh stolpcih (obnova) gre za sredstva, potrebna za 
ohranjanje eksploatacijske sposobnosti obstoječih prog na 
čim višji tehnični ravni. V prvem stolpcu so prikazana 
potrebna letna sredstva za 50 km remonta, v drugem pa 
potrebna letna sredstva za vsakoletno investicijsko porabo pri 
prenovitvi postaj, prog in signalnovarnostnih naprav, za 
naložbe za povečanje varnosti po odločbah republiških 
inšpekcijskih služb, za izgradnjo manj zahtevnih podhodov in 
izvennivojskih križanj ceste z železnico ipd. 

V tretjem in četrtem stolpcu so navedena potrebna sredstva 
za dograditev obstoječega železniškega sistema s signalno- 
varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, gradnjo nove 
proge za povezavo Slovenije z Madžarsko, gradnjo drugega 
tira na posameznih odsekih enotirnih prog, modernizacijo 
proge Sežana - Nova Gorica - Jesenice in za gradnjo ozi- 
roma prenovo prog za višje hitrosti, tako kot je to opredeljeno 
v nadaljevanju. 

Dograditev signalnovarnostnega in telekomunikacijskega 
sistema ter elektrifikacija prog 

Dograditev telekomunikacijskega sistema obsega zamenjavo 
obstoječega zastarelega analognega telekomunikacijskega 
sistema z novim digitalnim telekomunikacijskim sistemom. 
Projekt je nadaljevanje s posojilom EBOR/EIB začete naložbe 
in bo z njo vzpostavljen sodoben telekomunikacijski sistem 
na celotnem prometnem križu slovenskih železnic. 

Dograditev signalnovarnostnih naprav obsega vgradnjo elek- 
tronskih signalnovarnostnih naprav namesto zastarelih meha- 
ničnih ali relejnih varnostnih naprav na odsekih, kjer so te 
najbolj zastarele, in sicer najprej na odsekih Ljubljana 
- Sežana in Pragersko - Murska Sobota. Tudi ta naložba 
pomeni izpopolnitev glavne prometne železniške smeri 
Sežana - Pragersko - Šentilj/Murska Sobota in s tem večjo 
varnost, prepustnost, racionalnost obratovanja. 

Dinamika in prostorska alokacija dograditve navedenih sig- 
nalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav sta razvidni 
s slike 5/3 in 5/4. 

V to postavko sodijo tudi naslednji projekti: 

- izgradnja telekomandne naprave na relaciji Sežana - Jese- 
nice do leta 1997 
- elektrifikacija proge na relaciji Sežana - Anhovo do leta 
2000 
- elektrifikacija proge na relaciji Anhovo - Jesenice do leta 
2010 

Nove proge, gradnja drugega tira 
Pri dograditvi obstoječe mreže prog je v letih 1995 in 1996 
predvidena gradnja slovenskega dela nove enotirne proge za 
neposredno povezavo Slovenije z Madžarsko v smeri Murska 
Sobota - Mačkovci - Hodoš - Bajansenye v dolžini 30,4 km. 
Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega tovora iz Češke, 
Slovaške, Poljske, vzhodne Nemčije, Madžarske in Ukrajine 
v smeri proti pristanišču Koper, ima pa tudi velik politični 
pomen zaradi tesnejše povezave Slovencev, ki živijo na mad- 
žarski strani meje, z matično domovino. Proga je projektirana 
za hitrost do 160 km/h. 

Da bi se mesto Lendava povezalo s slovenskim železniškim 
omrežjem po našem ozemlju, se v letih od 1995 do 1997 
zgradi železniška proga Beltinci - Lendava v dolžini približno 
20 km. 

V obdobju od leta 1998 do leta 2000 je predvidena gradnja 
drugega tira Divača — Koper v dolžini 45,8 km. S tem se bo na 
tem enotirnem odseku bistveno povečala zmogljivost proge 
in s tem izboljšala zaledna povezava pristanišča Koper. 
V obdobju od leta 2001 do 2005 je predvidena tudi gradnja 
obvoznih prog ljubljanskega prometnega vozlišča in s tem 
povezanega sistema mestnega in primestnega prometa 
v Ljubljani. Za bolj pospešen razvoj primestnega prometa na 
železnici in s tem povezanim nakupom novih voznih sredstev 
bo do leta 2000 treba zgraditi dodatna postajališča na vpadni- 
cah, zlasti v ljubljanski regiji. 

Gradnja drugega tira Ljubljana - Jesenice v dolžini 71,2 km je 
zaradi spremenjenih prometnih tokov predvidena šele po letu 
2005 in ni vključena v program naložb v obravnavanem 
obdobju. Prav tako je po letu 2005 načrtovana gradnja na sliki 
4/2 predvidenih novih regionalnih prog, ki dopolnjujejo obsto- 
ječi železniški sistem. 

Proge za višje in visoke hitrosti 
Uresničitev evropske mreže hitrih prog na ozemlju Republike 
Slovenije v skladu z evropskimi dokumenti, navedenimi 
v poglavju 3, je predvidena po letu 2000. Prvi takšen poseg je 
prenova proge dolžine 106 km Zidani Most - Maribor - Šen- 
tilj v smeri proti Dunaju za hitrost do 160 km/h. Začetek večjih 
del je predviden leta 2001, medtem ko bi remonti na posamez- 
nih odsekih te proge, kjer trasa proge ostaja v svoji osi, že 
potekali po standardih, ki jih taka proga zahteva. V prenovo te 
proge je vključena tudi gradnja drugega tira Maribor - Šentilj 
(16,5 km). Ta proga povezuje hitro progo Gradec - Dunaj 
s hitro progo, v proučevanju, za hitrost 250 km/h Trst - Ljub- 
ljana - Zidani Most - Zagreb kot del južnoevropske hitre 
proge Madrid - Barcelona - Milano - Benetke - Trst 
- Ljubljana - Zagreb - Beograd/Budimpešta (slika 4/2). 

Dolžina hitre proge od slovensko-italijanske meje pri Trstu 
do slovensko-hrvaške meje pri Dobovi je 179 km. Njena grad- 
nja s prvim odsekom Ljubljana - Zidani Most je predvidena 
po letu 2005 in ni vključena v dinamiko finančnih naložb 
v obravnavanem obdobju. 

Predvidena vrednost 1 km take proge je po izkušnjah tujih 
železnic 15 mio USD, tako da bi bila vrednost celotne proge 
po grobi oceni 2691 mio USD. Idejne gradbene rešitve za 
odsek proge Ljubljana - Zagreb so izdelane, izbrana je sav- 
ska različica, za odsek Trst - Ljubljana pa je izdelanih več 
različic. 

Z vzpostavitvijo sistema navedenih prog za višje in visoke 
hitrosti bi se Slovenija enakopravno vključila v evropski 
sistem hitrih prog. Dostopnost Slovenije in mobilnost prebi- 
valstva bi se tako bistveno izboljšali, časi potovanj v primer- 
javi z obstoječimi pa skrajšali, kot to kaže slika 5/5. 
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Predvidena dinamika gradnje je izraz trenutnih realnih razmer 
in predvidevanj v Evropi, treba pa jo bo skrbno prilagajati 
dogajanju v naših sosednjih državah, saj taka naložba ne 

more biti rezultat načrtovanja ene same države, pač pa jo je 
treba obravnavati kot člen v verigi interesov in prometne 
politike evropskih držav kot celote. 

Tabela 5/1 Dinamika potrebnih naložb do I. 2005 (cene 30.9.1993) 
v mio SIT 

Leta Obnova Dogra- 
ditev 

Proge za 
višje In 
vis.hitr. 

Skupaj 

SKUPAJ 

Remont 
Druge 
Invest. 

1994 EBOR/EIB 3.927 1.044 779 m 5.750 
drugi viri - 2.400 610 - 3.010 8.760 

1995 EBOR/EIB 4.058 1.632 1.362 - 7.052 
drugi viri - 2.400 3.986 - 6.386 13.438 

1996 EBOR/EIB 2.154 1.334 940 - 4.428 
drugi viri - 2.400 6.887 - 9.287 13.715 

1997 EBOR/EIB - 559 500 - 1.059 
drugi viri 3.782 2.400 6.909 - 13.091 14.150 

1998 3.782 2.000 8.312 - 14.094 
1999 3.782 2.000 8.313 - 14.095 
2000 3.782 2.000 8.278 - 14.060 
2001 3.782 2.000 10.208 5.220 21.210 
2002 3.782 2.000 8.932 8.352 23.066 
2003 3.782 2.000 9.744 8.352 23.878 
2004 3.782 2.000 4.872 10.904 21.558 
2005 3.782 2.000 7.308 10.904 23.994 

Vlaganja v razvoj železnice na km proge pri nekaterih tujih železnicah v letu 1991 
/4/ 

Avstrija 
Portugalska 
Švica 
Italija 
Slovenija 

196.000 USD/km 
125.000 USD/km 
455.000 USD/km 
233.470 USD/km 

55.000 USD/km (predvideni znesek za leto 1994) 
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Tabela 5/2 Potrebna sredstva za vračanje posojil SŽ po posameznih 

letih (cene 30.9.1993) 

v mio SIT 

LETO GLAVNICA OBRESTI SKUPAJ 

1994 1.009,9 1.123,8 2.133,7 

1995 767,5 1.207,2 1.974,7 

1996 784,2 1.505,7 2.289,9 

1997 1.477,4 1.605,5 3.082,9 

1998 1.600,2 1.498,2 3.098,4 

1999 1.778,8 1.365,7 3.143,7 

2000 1.721,5 1.233,8 2.955,3 

2001 1.690,1 1.045,3 2.735,4 

2002 1.719,2 911,2 2.630,4 

2003 1.757,2 784,1 2.541,3 

2004 1.650,2 642,1 2.292,3 

2005 1.523,1 532,2 2.055,3 

2006 1.538,4 426,8 1.965,2 

2007 1.270,3 319,6 1.589,9 

2008 1.285,8 230,9 1.516,7 

2009 671,9 150,1 822,0 

2010 548,5 111,1 659,6 

2011 548,5 77,0 625,5 

2012 548,5 43,1 591,6 

2013 221,3 6,8 228,1 

2014 61,3 1,9 63,2 

24.173,0 14.822,1 38.995,1 

V tabelah 5/1 in 5/2 finančni viri za uresničitev nacionalnega programa 

razvoja slovenske železniške infrastrukture po letu 1997 niso določeni in bodo 
opredeljeni najkasneje v letu 1997. 
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SKLEP 

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastruk- 
ture opredeljuje glavne smeri slovenskega železniškega 
omrežja in hkrati daje grobo finančno oceno potrebnih sred- 
stev, ki bi omogočila ta razvoj. 

Dinamika in obseg tega razvoja sta v tem programu sicer 
v grobem prilagojena dolgoročnim načrtom evropskih držav 
in najnujnejšim potrebam ter interesom našega gospodarstva 

in družbe, vendar ju bo treba še sproti prilagajati nadaljnjemu 
razvoju prometnih tokov v tem delu Evrope. 

Ustrezen razvoj slovenske železniške infrastrukture je odloči- 
len pogoj za vključenost slovenskih železnic in pristanišča 
Koper v evropske prometne tokove. Zaostanek na tem 
področju bo v prihodnosti nenadomestljiv in ima lahko 
usodne posledice ne le za slovensko prometno gospodarstvo, 
pač pa tudi za gospodarstvo Slovenije kot celoto, saj gre za 
področje, kjer ima Slovenija objektivne primerjalne prednosti 
in jih mora izkoristiti. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri pripravi predloga besedila Nacionalnega programa raz- 
voja železniške infrastrukture za tretjo obravnavo na telesih 
državnega zbora in v Državnem zboru, je predlagatelj upošte- 
val vsa stališča, sklepe in amandmaje, sprejete na drugi 
obravnavi v Državnem zboru dne 24. 11. 1994 

Amandmaji na besedilo Nacionalnega programa razvoja 
železniške infrastrukture, ki so navedeni v nadaljevanju, so 
vključeni v besedilu Nacionalnega programa in sicer: 

1. Amandma: 
-Pri povezavi Avstrije z Italijo, Južno Francijo in Španijo sta si 
konkurenčni predvsem progi: 
Nova Gorica/Sežana/Komper-Ljubljana-Jesenice/Šentilj/ in 
Trst-Trbiž-Beljak-Gradec-Dunaj«. 
str. 14 - poglavje Interesi Avstrije, tretja vrstica; 

2. Amandma: 
»- gradnjo telekomandne naprave na progi Sežana-Jese- 
nice (129,8 km), 
- elektrifikacijo proge Sežana-Anhovo (56,6 km), 
- elektrifikacijo proge Anhovo-Jesenice (73,2 km);« 
str. 20 - Dograditev obstoječih prog in vozlišč, 4., 5 in 6. 
alinea drugega odstavka; 

3. Amandma: 
»- izgradnja telekomandne naprave na relaciji Sežana-Jese- 
nice do leta 1997, 
- elektrifikacija proge na relaciji Sežana-Anhovo do leta 
2000, 
- elektrifikacija proge na relaciji Anhovo-Jesenice do leta 
2010«, 
str. 23 - Dograditev signalnovarnostnega in telekomunikacij- 
skega sistema ter elektrifikacija prog, 4. odstavek; 

4. Amandma: 
"Da bi se mesto Lendava povezalo s slovenskim železniškim 
omrežjem po našem ozemlju, se v letih 1995 do 1997 zgradi 
železniška progra Beltinci-Lendava v dolžini približno 20 
kilometrov.« 
str. 24 - prvi odstavek 

5. Amandma 
» V tabelah 5/1 in 5/2 finančni viri za uresničitev nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture po letu 
1997 niso določeni in bodo opredeljeni najkasneje v letu 
1997.« 
str. 26 - odstavek pod preglednico; 

V zvezi s prvo alineo 3. amandmaja in amandamaja št. 4 je 
ustrezno popravljena tudi tabela št. 5/1 - dinamika potrebnih 
naložb do I. 2005 za leti 1996 in 1997. 

VIRI: 

1) ITEO: Sanacijski načrt za javno podjetje; 
Poročevalec, št. 24/I; 
Ljubljana, 1993 

2) FS: Subsidiarisation and diversification in europe- 
an railways; 
Rim, april 1992 

3) PROGNOS: Umweltwirkungen der Eisenbahnverkehrs un- 
ter besonderer Beruecksichtigung des Hoch- 
geschvvindigkeitsverkehrs; 
Bern, 1990 

4) UIC: Representation graphique de la situation fi- 
nanciere des reseaux; 
Annexe 4 aux conclusions de la Commission 
Finances 
Pariz, junij 1992 

5) UN-ECE: Accord europeen sur les grandes lignes inter- 
nationales de chemin de fer (AGC) 

6) MOP: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije 
Poročevalec št. 48/94 
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Slika 5/5 

LIZBONA 

4 h vožnja vlaka 

TRAJANJE VOŽNJE NAJHITREJŠIH VLAKOV OD 

LJUBLJANE DO 30 POMEMBNIH EVROPSKIH MEST 

LEGENDA: 

VOŽNJA VLAKA, h 

— V LETU 1990 

PO IZGRADNJI MREŽE EVROPSKIH PROG ZA VELIKE HITROSTI 
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

Amandmaja na poglavje 5. Dinamika razvoja in potrebna 
finančna sredstva: 

Amandma it. I: 
V poglavju 5.2.1. v postavki Izgradnja telekomandne naprave 
na relaciji Sežana-Jesenice do leta 1997 se besedilo »do leta 
1997« nadomesti z besedilom »po letu 2000«; 

Amandma it. II: 
V poglavju 5.2.2. Nove proge, gradnja drugega tira, v drugem 
odstavku, se v tekstu: »Da bi se mesto Lendava povezalo 
s slovenskim železniškim omrežjem po našem ozemju, se 
v letih od 1995 do 1997 zgradi železniška proga Beltinci--Len- 
dava v dolžini 20 km«, se besedilo »v letih od 1995 do 1997« 
nadomesti z besedilom »po letu 2000«; 

Obrazložitev 
Vlada Republike Slovenije z navedenima amandmajema pred- 
laga zamik realizacije investicije v telekomandno napravo na 
relaciji Sežana-Jesenice in izgradnje železniške proge na 
relaciji Beltinci-Lendava v obdobje po letu 2000. Ob upotše- 
vanju sklepov Državnega zbora Republike Slovenije, ki določa 
realizacijo teh investicij do leta 1997, bi bil presežen okvir 
investicijskih vlaganj, opredeljenih v narodno-gospodarskih 
bilancah, ki so sestavni del Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije do leta 2000. Glede na to Nacionalni program raz- 
voja železniške infrastrukture za tretjo obravnavo z navede- 
nim povečanim obsegom investicij ni usklajen s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije. Z zamikom investicij 
v obdobje po letu 2000 bo zagotovljena realnost izvedbe, kar 
še posebej velja za izgradnjo proge Beltinci-Lendava, kjer je 
potrebno pričeti z izdelavo študije upravičenosti in nato s pri- 
pravo celotne projektne in tehnične dokumentacije. Ob spre- 
jemu amandmajev se ustrezno popravi tabela št. 5/1 - Dina- 
mika potrebnih naložb do leta 2005. 

BELEŽKE: 

% 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

POGODBE MED REPDBLIKO SLOVENIJO 

IN REPDBLIKO HRVAŠKO 0 IZROČITVI 

- EPA 1121 

V skladu s sklepom Odbora za mednarodne odnose z dne se doda k predlogu zakona o spremembi zakona o ratifika- 
8 junija 1995 in mnenjem Sekretariata za zakonodajo in ciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva- 
pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, ško o izročitvi, ki ga je poslala z dopisom št. 900-03/93-12/ 
vlada RS pošilja člen zakona, ki se spreminja in prosi, da 31-8 dne 23. maja 1995. 

ČLEN ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

2. člen 

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi: 

POGODBA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
HRVAŠKO O IZROČITVI 

Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta se v želji, da 
utrdita nadaljnje sodelovanje na področju pravne pomoči 
v kazenskih zadevah, zlasti pa uredita sodelovanje glede 
izročitev ter s tem olajšata pravni promet med njima na tem 
področju, sporazumeli, da skleneta to pogodbo. 

Obveznost izročitve 

1. člen 

Državi pogodbenici se zavezujeta, da bosta skladno z določ- 
bami te pogodbe, na prošnjo druga drugi izročili osebe, ki se 
v državi, ki prosi za izročitev (v nadaljnjem besedilu: država 
prosilka) preganjajo zaradi kaznivega dejanja ali se izročitev 
zaproša zaradi izvršitve kazni zapora ali varnostnega ukrepa. 

Način občevanja 

2. člen 

(1) Pristojni organi držav pogodbenic občuiejo pisno pri upo- 
rabi te pogodbe s strani Republike Slovenije preko Ministr- 
stva za pravosodje Republike Slovenije in s strani Republike 
Hrvaške preko Ministrstva pravosodja Republike Hrvaške. 
S tem ni izključena diplomatska pot. 

(2) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbe- 
nice posredujejo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristoj- 
nim organom druge države pogodbenice preko Mednarodne 
organizacije kriminalistične policije (INTERPOL). 

Jezik in legalizacja 

3. člen 

(1) Zaprosila in dokumentacija, ki jo je treba priložiti skladno 
z določbami te pogodbe, se pošiljajo v jeziku države prosilke. 
Prevodov v jezik države, katero se prosi za izročitev (v nadalj- 
njem besedilu: zaprošena država), ni potrebno priložiti. 

(2) Legalizacija listin iz prvega odstavka tega člena ni po- 
trebna. 

Dokumentacija 

4. člen 
Prošnji za izročitev se morajo priložiti: 

1. sredstva za ugotovitev istovetnosti osebe, za katere izroči- 
tev se prosi; 
2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za katere 
izročitev se prosi; 
3. obtožnico ali sodbo ali odločbo o priporu ali kakšen drug 
akt, ki je enak tej odločbi, v izvirniku ali overjenemu prepisu. 
V aktih mora biti navedeno: ime in priimek tistega, katerega 
izročitev se zaproša, in drugi podatki, ki so potrebni za ugoto- 
vitev njegove istovetnosti, opis dejanja, zakonska označba 
kaznivega dejanja in dokazi za utemeljenost suma; 
4. izpisek določb iz besedila kazenskega zakona, ki bodo 
uporabljene ali so bile uporabljene proti osebi, za katere 
izročitev se prosi, zaradi dejanja, ki je povod za zaprošeno 
izročitev. 
5. podatke v zvezi z dolžino kazni, ki se še mora prestati, 
kadar gre za izročitev osebe zaradi prestajanja kazni in je le-ta 
del kazni že prestala. 

5. člen 

Zaprošena država lahko zahteva dopolnilna obvestila in doku- 
mentacijo, če so podatki, predvideni v določbi 4. člena te 
pogodbe, nepopolni. Država prosilka mora na to zahtevo 
odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 
v šestdesetih dneh. 
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6. ćlen 

(1) Če država prosilka ne pošlje zahtevanih dopolnitev v roku 
predvidenem v določbi 5 člena te pogodbe, zaprošena država 
takoj ustavi postopek izročitve in osebo, za katere izročitev se 
prosi, izpusti na prostost. 

(2) Stroške, ki so nastali zaradi neupravičenega pripora 
v zvezi s prvim odstavkom tega člena regresira država pro- 
silka na zahtevo zaprošene države. 

Kazniva dejanja za katera se izročitev dovoli 

7. člen 

(1) Izročitev zaradi kazenskega pregona se dovoli samo 
takrat, če je za kaznivo dejanje po pravu obeh držav pogodbe- 
nic predpisana kazen zapora v trajanju najmanj enega leta ali 
varnostni ukrep za dobo, daljšo od enega leta. 

(2) Izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni ali 
varnostnega ukrepa se bo dovolila samo v primeru kaznivih 
dejanj, ki so kazniva po zakonih obeh držav pogodbenic in če 
znaša kazen ali varnostni ukrep oziroma njun ostanek, ki ga je 
treba izvršiti, najmanj šest mesecev. 

Nedopustnost izročitve 

S. člen 

Ne dovoli se izročitev oseb: 

1. ki so na dan odločitve o prošnji za izročitev bili državljani 
zaprošene države; 

Izredno sodišče 

10. člen 

(1) Izročene osebe se na teritoriju države prosilke ne sme 
postaviti pred izredno sodišče. 

(2) Izročitev zaradi izvršitve kazni se dovoli samo tedaj, če je 
kazen izreklo redno sodišče. 

Omejitev izročitve 

11. člen 

Če je za kaznivo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, po 
pravu države prosilke predpisana smrtna kazen, ni pa predpi- 
sana po pravu zaprošene države, se ne sme dovoliti izročitev 
le pod pogojem, da država prosilka jamči, da smrtna kazen ne 
bo izrečena oziroma izvršena. 

Amnestija 

12. člen 

Amnestija, dana v zaprošeni državi, ni ovira za izročitev, razen 
če ima zaprošena država pravico do kazenskega pregona za 
dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev. 

Zavrnitev izročitve 

13. člen 

Izročitev se sme zavrniti: 
1 če je bilo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, stor- 
jeno na ozemlju zaprošene države, zoper njo ali njenega 
državljana: 

2. če v zaprošeni državi zoper osebo, za katere izročitev se 
prosi, teče kazenski postopek zaradi drugega kaznivega deja- 
nja, zaprošena država pa meni, da bi bilo v itneresu ugotovitve 
pravega stanja stvari ali za odmero ali izvršitev kazni smotrno, 
če bi se sodilo v državi prosilki za vsa kazniva dejanja: 

3. če je bila za osebo, katere izročitev se zaproša, v zaprošeni 
državi izdana odločba le zaradi nepristojnosti sodišča ali če le 
zaradi tega ni bil zoper njo uveden kazenski postopek ali je bil 
začeti kazenski postopek ustavljen. 

14. člen 

Za izvršitev kazenske sankcije, ki je bila izrečena s pravno- 
močno sodbo v sodnem postopku v nenavzočnosti osebe, za 
katere izročitev se prosi, se izročitev dovoli samo, če država 
prosilka zagotovi, da bo kazenski postopek po izročitvi znova 
opravljen v navzočnosti izročene osebe. 

Odložitev izročitve in začasna izročitev 

15. člen 

(1) Če se osebo, za katere izročitev se prosi, v zaprošeni 
državi preganja ali je bila v tej državi obsojena zaradi kakš- 
nega drugega kaznivega dejanja, ne pa tistega, ki je predmet 
izročitve, se sme dovoljena izročitev odložiti, dokler se ta 
postopek ne konča, v primeru obsodbe pa. dokler se kazen- 
ska sankcija ne izvrši. 

(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka v državi 
prosilki kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek resno 
oviran, se sme na utemeljeno prošnjo države prosilke, dovoliti 
začasna izročitev zaradi kazenskega postopka. Država pro- 
silka mora v tem primeru izročeno osebo takoj, ko so oprav- 
ljena nujna procesna dejanja, zaradi katerih je bila dovoljena 
začasna izročitev, vrniti. 

(3) Država prosilka mora začasno izročeno osebo med biva- 
njem na njenem ozemlju imeti v priporu. Čas pripora se od 
dneva, ko začasno izročena oseba zapusti ozemlje zaprošene 
države, do dneva, ko se vrne, všteje v kazen, ki bo v zaprošeni 
državi izrečena ali bi se morala izvršiti. 

Več proienj za izročitev 

16. člen 

(1) Če prosi za izročitev iste osebe več držav zaradi istega ali 
zaradi raznih kaznivih dejanj se da prednost prošnji države, 
katere državljan je ta oseba. Če ta država ne zahteva izročitve, 
prošnji države na katere ozemlju je bilo kaznivo dejanje stor- 
jeno; če je bilo dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se 
ne ve, kje je bilo storjeno, pa prošnji države, ki je prva prosila 
za izročitev. 

(2) Zaprošena država o odločitvi iz prvega odstavka tega 
člena, obvesti ostale države prosilke in istočasno sporoči, da 
se strinja z morebitno nadaljnjo izročitvijo osebe iz države, 
kateri je bila izročena, v drugo državo, ki je tudi prosila za 
izročitev. 

Pripor v Izročitvenem postopku 

17. člen 

Kadar so izpolnjeni formalni pogoji za izročitev, zaprošena 
država pogodbenica po prejemu prošnje za izročitev nemu- 
doma pripre osebo, na katero se prošnja nanaša, razen če, 
skladno s to pogodbo, izročitve ni mogoče dovoliti. 

18. člen 

(1) Na izrecno zahtvo se sme oseba začasno pripreti, preden 
pogodbenica prejme prošnjo za izročitev, če se pristojni 
sodni organ prosilke sklicuje na nalog o priporu ali na pravno- 
močno sodbo in napove prošnjo za izročitev. Ta izrecna 
zahteva se lahko pošlje po pošti, s telegramom ali po katerem- 
koli sredstvu pisnega občevanja. 

(2) O tem, da je priprla osebo skladno s prejšnjim odstavkom, 
mora zaprošena država nemudoma obvestiti državo prosilko. 

(3) Država pogodbenica, obveščena po drugem odstavku tega 
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člena, mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu obve- 
stila o priporu sporočiti, ali bo vložila prošnjo za izročitev. 
Prošnjo za izročitev mora poslati v tridesetih dneh od dneva, 
ko je sporočila, da bo zahtevala izročitev. 
(4) Pripor se odpravi, če v roku iz tretjega odstavka tega člena 
država pogodbenica, na katere ozemlju je oseba priprta, ne 
prejme prošnje za izročitev. 
(5) Stroške, ki so nastali zaradi neupravičenega pripora v smi- 
slu tega člena, regresira država prosilka na zahtevo zapro- 
šene države. 

Odločitev o prošnji za izročitev 

19. člen 
Zaprošena država mora o prošnji za izročitev čim prej odločiti 
in o svoji odločitvi obvestiti državo prosilko. 

Načelo specialnosti 

20. člen 

(1) Izročeno osebo se sme kazensko preganjati, oziroma 
kazensko sankcijo izvršiti, samo za kaznivo dejanje, za katero 
je dovoljena izročitev. 

(2) Izročeno osebo se ne sme preganjati zaradi kakšnega 
drugega kaznivega dejanja, storjenega pred izročitvijo. 

(3) Zoper izročeno osebo se ne sme izvršiti kazenske sankcije 
za kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno pred izročitvijo. 

(4) Zoper izročeno osebo se ne sme uporabiti hujša kazen od 
tiste, na katero je obsojena. 

(5) Izročeno osebo se ne sme izročiti kakšni tretji državi 
v pregon zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila, preden je 
bila dovoljena izročitev. 

21. člen 

Omejitve iz drugega, tretjega in petega odstavka 20. člena 
prenehajo: 

1. če država, ki je osebo izročila, da soglasje. Prošnji za 
soglasje je treba priložiti listine iz 4. člena te pogodbe. Zapro- 
šena država da soglasje, če so v konkretnem primeru izpol- 
njeni pogoji za izročitev po tej pogodbi; 
2. če izročena oseba v petinštiridesetih dneh od dneva, ko je 
bila dokončno izpuščena na prostost, ni zapustila ozemlja 
države, kateri je bila izročena, čeprav jo je mogla in smela 
zapustiti, ali če se je potem, ko jo je zapustila, prostovoljno 
vrnila; 
3. če se med postopkom v državi prosilki spremeni zakonska 
označba kaznivega dejanja (kvalifikacija), ki je veljala med 
izročitvenim postopkom, se sme izročeno osebo preganjati ali 
obsoditi samo, če je izročitev dopustna tudi po novi označbi 
kaznivega dejanja. 

22. člen 

če je bila izročena oseba v državi pogodbenici priprta zaradi 
kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila izročena, se ji čas, 
ki ga je prebila v priporu, všteje v kazen. 

Spremljevalci 

23. člen 

(1) Spremljevalci, ki morajo osebo, ki se izroča, prepeljati na 
ozemlje druge pogodbenice ali jo odpeljati z njega, imajo na 
ozemlju druge pogodbenice pravico, da do predaje ali po 
prevzemu osebe, ki se izroča, ukrenejo vse potrebno, da bi 
preprečili njen beg. 

(2) Spremljevalcem je pri opravljanju uradne dolžnosti na 
ozemlju druge pogodbenice dovoljeno nositi službeno 
obleko, potrebno službeno orožje in opremo. Orožje se sme 
uporabljati samo v silobranu. 

Predaja predmetov 

24. člen 

(1) Predmeti, pisanja ali spisi se smejo zaseči in izročiti drugi 
državi pogodbenici skladno z zakonom zaprošene države, če 
obstaja o tem odločba pristojnega organa države prosilke. 

(2) Zaprošena država pogodbenica lahko preloži izročitev 
predmetov, pisanj ali spisov, če jih potrebuje v kakem kazen- 
skem postopku, ki je v teku. 

(3) Država prosilka vrne predmete, pisanja ali spise zaprošeni 
državi pogodbenici po končanem postopku, za katerega so 
bili zaprošeni, če se zaprošena stran temu ne odpove. 

25. člen 

(1) Če se dovoli izročitev osebe, se brez posebne prošnje 
dovoli tudi izročitev predmetov: 

1. ki utegnejo rabiti kot dokazilo; 
2. ki jih je oseba, ki naj se izroči, pridobila s kaznivim deja- 
njem ali vnovčevanjem predmetov, ki izvirajo iz kaznivega 
dejanja. 

(2) Če izročitev, ki bi bila po tej pogodbi dopustna, ni možna, 
ker je oseba, ki naj bi jo izročili, pobegnila ali umrla ali je ni 
mogoče izslediti na ozemlju zaprošene države, se izročitev 
predmetov kljub temu odobri. 

(3) V nobenem primeru se ne posega v pravice zaprošene 
države ali drugih oseb na predmetih. Glede na takšne pravice 
država prosilka po končanem postopku predmete čimprej in 
brezplačno vrne zaprošeni državi. Če bi izročitev kršila takšne 
pravice, se ne dovoli. 

(4) Za izročitev predmetov po tem členu se ne uporabljajo 
predpisi o uvozu in izvozu predmetov in deviz. 

(5) Izročitev predmetov, da bi se vrnili oškodovancu, se lahko 
opravi ob soglasju druge države pogodbenice, še preden je 
dovoljena predaja osebe, če se ta strinja, da se predmeti 
neposredno vrnejo oškodovancu. 

Uporaba procesnega prava in obvestila 

26. člen 

(1) Če s to pogodbo ni določeno drugače, se za postopek 
v zvezi z izročitvijo in za pripor na ozemlju zaprošene države, 
uporablja pravo zaprošene države. 

(2) Če se ta oseba izroča zaradi kazenskega pregona, država 
prosilka obvesti zaprošeno državo o izidu kazenskega 
postopka. Pravnomočna odločba se pošlje v enem izvodu ali 
v kopiji. 

i Tranzit 

27. člen 

(1) Če je potrebno osebo, ki jo tretja država izroča državi 
pogodbenici, prepeljati čez ozemlje druge države pogodbe- 
nice, se, če ni drugače določeno, prevoz dovoli pod enakimi 
pogoji kot izročitev. 

(2) Prošnja za prevoz čez ozemlje države pogodbenice mora 
vsebovati vse podatke iz 4. člena te pogodbe. 

(3) Zaprošena država lahko zavrne prošnjo za prevoz čez 
svoje ozemlje, če gre za osebo, zoper katero teče v tej državi 
kazenski postopek, ali je zoper njo izrekla sodbo, ki še ni bila 
izvršena, ali če bi, po mnenju zaprošene države prevoz iz 1. 
odstavka tega člena, utegnil škodovati interesom te države. 

(4) Brez soglasja države, ki osebo izroča, jo država pogodbe- 
nica, preko katere bo oseba prepeljana, ne sme preganjati 

55 poročevalec, št. 29 



zaradi dejanja, ki ga je storila pred prevozom in se zoper njo 
tudi ne sme izvršiti kazenska sankcija. 

(5) Tranzit lastnih državljanov ni dovoljen. 

28. člen 

(1) Če je treba pri izročitvi osebo iz prvega odstavka 27. člena 
te pogodbe prepeljati iz tretje države v državo pogodbenico 
po zračni poti čez ozemlje druge pogodbenice brez vmesnega 
pristanka, ni potrebno izrecno dovoljenje države pogodbe- 
nice, čez katero je treba leteti. To državo bo država prosilka 
vnaprej obvestila, da je bila izdana ena od listin iz tretje točke 
4. člena te pogodbe, da oseba, ki se prevaža, ni državljan 
države pogodbenice, čez katero je treba leteti, da se ne 
preganja zaradi vojaškega ali političnega kaznivega dejanja in 
da zoper njo ne bo izrečena smrtna kazen. 

(2) V primeru nepredvidenega vmesnega pristanka na ozemlju 
države, čez katero leti, ima obvestilo iz prvega odstavka tega 
člena enak učinek kot prošnja za pripor, ki je določena v 17. 
členu te pogodbe. 

29. član 

(1) Določbe o prevozu se smiselno uporabljajo tudi za predajo 
osebe, ki se čez ozemlje ene države pogodbenice prepelje na 
ozemlje druge države pogodbenice zaradi izvršitve kazni ali 
preventivnega ukrepa, ki ga je izreklo sodišče tretje države. 

(2) Isto velja, če je bila oseba obsojena v eni državi pogodbe- 
nici in jo vodijo čez ozemlje tretje države pogodbenice, da bi 
bila kazen izvršena na ozemlju druge države pogodbenice. 

Stroški 

30. člen 

(1) Stroške za izročitev plača država pogodbenica, na katere 
ozemlju so nastali. 

(2) Stroške za tranzit plača država prosilka. 

(3) Stroške prevoza z letalom plača država, ki je predlagala tak 
prevoz. 

Končne določbe 

31. člen 

(1) To pogodbo je treba ratificirati. 
(2) Ratifikacijski litini se izmenjata v Zagrebu 

32. člen 

(1) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po izmenjavi ratifi- 
kacijskih listin. 
(2) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država 
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti v šest 
mesečnem odpovednem roku. 
Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem in 
hrvaškem jeziku, s tem, da sta obe besedili enako verodo- 
stojni. 
Na Brdu pri Kranju, dne 8. julija 1994 

OPOMBA: sledi besedilo pogodbe v hrvaškem jeziku 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA 

0 SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM 

ZA ODRAMDO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN MINISTRSTVOM ZA ORRAMBO 

REPUBLIKE MAKEDONIJE 

- EPA 1162 

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji 15. junija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA 
SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA 
OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM 
ZA OBRAMBO REPUBLIKE MAKEDONIJE, 

ki ga pošija v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena 

poslovnka Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Držav- 
nega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles 
sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- mag. Boris ŽNIDARIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Okvirni sporazum o sodelovanju med Ministr- 
stvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Republike Makedonije, podpisan 11. julija 1994 
v Skopju. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:* 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za 
obrambo Republike Makedonije (v nadaljevanju: pogodbe- 
nici) se 

- v skladu s III. poglavjem Dunajskega dokumenta o pogaja- 
njih za krepitev medsebojnega zaupanja in varnosti 1992 (WD 
1992) - vojaški stiki in zavzemajoč se za krepitev zaupanja in 
varnosti v skladu s politiko po načelu dobrih odnosov med 
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo: 
- zavzemajoč se za dobre odnose med slovensko vojsko in 
makedonsko vojsko v obojestransko korist; 
- z namenom dolgoročnega in smotrnega načrtovanja ter 
določitve področij sodelovanja 
sporazumeta o: 

* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

I. poglavje 

Področja sodelovanja 

Pogodbenici bosta medsebojne odnose gradili oziroma nada- 
lje razvijali na tehle temeljnih področjih: 

1. uresničevanje sklepov Konference o varnosti in sodelova- 
nju v Evropi in nalog Organizacije združenih narodov za 
vzdrževanje miru; 

2. obrambna doktrina in vojaška vprašanja varnostne poli- 
tike; 

3. udeležba vojaških opazovalcev na vojaških vajah po 
načelu vzajemnosti; 

4. organiziranje in razvijanje oboroženih sil v kadrovskih, 
materialnih in finančnih zadevah; 

5. vojaško usposabljanje in nadaljnje izobraževanje; 

6. vojaško letalstvo; 

7. vojaško zdravstvo; 

8. vojaško varstvo okolja in pomoč ob naravnih nesrečah; 

9. vojaška geografija; 

10. vojaška zgodovina: 
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11. vojaškoekonomsko, vojaškotehnično in vojaškoznan- 
stveno sodelovanje; 

12. socialno in vojaškopravno sodelovanje; 

13. vojaška glasba, vključno s kulturnimi prireditvami; 

14. vojaški šport; 

15. izmenjava dopustov; 
16. sodelovanje med enotami. 

Navedena področja pod točkami 1) do 16) je na podlagi 
obojestranskega dogovora možno razširiti. 

II. poglavje 
Izvajanje sodelovanja 

1. Sodelovanje na področjih omenjenih v I. poglavju, poteka 
na podlagi informacijskih in strokovnih razgovorov med za to 
pristojnimi službami v ministrstvih za obrambo in oboroženih 
silah obeh držav. 

2. Predloge za sodelovanje v naslednjem letu predložita 
pogodbenici do 15. septembra. 

3. Delovna skupina ministrstev za obrambo nato združi pred- 
loge in dokončno izdela program enoletnega sodelovanja, 
izmenično enkrat v eni, drugič v drugi državi do 30. oktobra. 

4. Vsak letni program dvostranskega sodelovanja vsebuje: 
navedbo projektov, njihovo obliko, čas, krog udeležencev in 
kraj njihovega izvajanja kot tudi urade, ki so za izvajanje 
odgovorni, po potrebi pa še natančnejše določbe. 

5. Dopisovanje, ki je potrebno za pripravo projektov in za 
zagotavljanje izvajanja projektov, poteka po diplomatski poti. 

6. Pri skupni izdelavi letnega programa dvostranskega sode- 
lovanja v oktobru se ocenijo rezultati v preteklem letu. Ovred- 
noteni rezultati se predložijo načelnikoma generalštabov. 

III. poglavje 

Finančna zagotovitev sodelovanja 

1. Pogodbenica, ki pošilja delegacijo, krije stroške potovanja 

do kraja, ki ga določi gostitelj, v obe smeri kot tudi dnevnice 
in nezgodno zavarovanje članov delegacije. 

2. Gostitelj krije stroške potovanja v svoji državi kot tudi 
stroške bivanja in oskrbe. 

3. Gostitelj v nujnih primerih zagotavlja brezplačno medicin- 
sko zdravljenje članov delegacije in nujno potrebno oskrbo 
v eni izmed vojaških ali civilnih zdravstvenih ustanov. Potne 
stroške za prevoz bolnika (v domovino) krije pogodbenica, ki 
je poslala delegacijo. 

4. Če je izvedba projekta, pri katerih so potrebni infrastruk- 
tura, osebje in sredstva druge pogodbenice, le v interesu ene 
od pogodbenic, se ministrstvi o tem dogovorita v vsakem 
primeru posebej, pri tem pa se na podlagi posebnega dogo- 
vora pravno določi povrnitev stroškov. 

IV. poglavje 
Končne določbe 
1. Ta sporazuzm se ne nanaša na vprašanja, ki so zunaj 
delovnega področja Ministrstva za obrambo Republike Slove- 
nije in Ministrstva za obrambo Republike Makedonije. 

2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. 

3. Ta sporazum se lahko ob vsakem času pisno odpove. 
Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu obvestila 
o njegovi odpovedi. 

4. Pogodbenici imata pravico do sprememb ali dopolnitev 
sporazuma. Dopolnilni zapisniki so sestavni del sporazuma. 

5. Sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici obve- 
stita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji za nje- 
govo uveljavitev. 

Podpisano v Skopju, 11. julija 1994 v dveh izvodih, v sloven- 
skem in makedonskem jeziku. Besedili sta verodostojni. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Okvirni sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Republike Makedonije je bil podpisan v Skopju 11. 7. 1994 
s strani ministra za obrambo Republike Slovenije g. Jelka 
Kacina in ministra za obrambo Republike Makedonije g. dr. 
Vlada Popovskoga. 

Z ratifikacijo okvirnega sporazuma se bo ustvarila osnova za 
nadaljnji razvoj sodelovanja med ministrstvoma za obrambo 
in oboroženimi silami obeh drtav na podlagi enakopravnih in 
obojestransko koristnih odnosov med državama na omenje- 
nih področjih. Sam okvirni sporazum bo služil kot podlaga za 
nadaljevanje dosedanjega sodelovanja na obrambnem po- 
dročju. 

Republika Slovenija ima z Republike Makedonijo dobro med- 
državno sodelovanje na vseh področjih, s podpisom in ratifi- 
kacijo okvirnega sporazuma pa se sodelovanje med državama 
razširja tudi na obrambno področje. 

Okvirni sporazum pomeni nadaljevanje dosedanjega sodelo- 
vanja in formalizira le tega, potekalo bo na osnovi enakoprav- 
nosti in recipročnosti. Sodelovanje naj bi vključevalo: uresni- 
čevanje sklepov Organizacije za varnost in sodelovanju 

v Evropi in nalog Organizacije združenih narodov za vzdrže- 
vanje miru, obrambno doktrino in vojaška vprašanja var- 
nostne politike, udeležbo vojaških opazovalcev na vojaških 
vajah po načelu recipročnosti, sodelovanje na področju načr- 
tovanja in organiziranja kadrovskih, materialnih in finančnih 
zadev, vojaško usposabljanje, vojaško letalstvo, vojaško var- 
stvo okolja in pomoč ob naravnih nesrečah, vojaško geogra- 
fijo, vojaško zgodovino, vojaškoekonomsko, vojaškotehnično 
in vojaškoznanstveno sodelovanje, socialno in vojaškopravno 
sodelovanje, vojaško glasbo, vključno s kulturnimi priredi- 
tvami, vojaški šport, izmenjavo dopustov in sodelovanje med 
enotami. 

Predlagamo, da okvirni sporazum v skladu z drugim odstav- 
kom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Za uresničevanje okvirnega sporazuma ni potrebno sprejeti 
novih ali spremeniti veljavnih predpisov. 

Sredstva za uresničevanje okvirnega sporazuma bo zagotav- 
ljalo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in rednih 
sredstev za mednarodno dejavnost, ki jih za ta namen zago- 
tavlja proračun Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 29 58 



MNENJE IN PREDLOGI AGENCIJE RS 

ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN 

INFORMIRANJE K PREDLOGU ZAKONA 

O DAVČNI SLUŽDI IN K PREDLOGU 

ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU 

- DRUGA ODRAVNAVA, EPA 097, EPA 

090 

- EPA 898 

Agencija ni bila povabljena k prvi obravnavi teh dveh zakonov, 
niti od Vlade niti od Državnega zbora. Mnenja in pripombe je 
lahko dala Ministrstvu za finance le k pripravi obeh zakonov 
za drugo obravnavo. Bistvene pripombe Agencije, ki se nana- 
šajo na sistemsko spremembo nadziranja in pobiranja vseh 
javnih dajatev pri tem niso bile upoštevane, zato je v skladu 
s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo na njih dolžna še 
enkrat opozoriti Državni zbor. 

Podlaga za oblikovanje teh dveh zakonov bi moral biti celovit 
projekt o organizaciji in metodiki davčnega nadziranja, ki bi 
odgovoril na nekatera za Slovenijo še vedno neprimerno 
rešena vprašanja. Zakon o davčni službi vzpostavlja enotno 
ustanovo le za nadziranje in pobiranja davkov, ki so vir držav- 
nega proračuna in omogoča, da se za drugi dve državni 
blagajni (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo- 
venije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) uvedeta 
dve posebni administraciji in posebne službe za pobiranje 
dajatev za financiranje lokalnih skupnosti. Zakon o davčni 
službi v tretjem členu namreč le omogoča, da davčna uprava 
s pogodbo pobira davke in prispevke tudi za obe omenjeni 
državni blagajni in lokalne skupnosti. Take ureditve slovensko 
gospodarstvo in ostali davkoplačevalci zagotovo ne bodo 
mogli vzdrževati. 

Neustrezno je v zakonih rešeno tudi sprotno nadziranje in 
pobiranje javnih dajatev. Ni moč razumeti, da bo Slovenija 
sedanje sprotno nadziranje oz. sprotno preverjanje pravočas- 
nosti plačil pri pravnih osebah nadomestila z davčnim izterja- 
vanjem, namesto, da bi ga razširila še na fizične osebe. Da je 
sprotno nadziranje najbolj učinkovit način je spoznala celo 
Nemčija. Tako je direktor Bundesbanke iz Frankfurta dr. Hans 
Jurgen Friderich povedal, da -davčni zavezanci dovolijo 
davčni službi neposredno obremenitev svojega računa za 
davčne obveznosti, kar ima to prednost, da davčna služba 
izstavi dokument z vsemi potrebnimi podatki, ki so obdelani, 
davki so pravočasno plačani, stroški delovanja davčne službe 
pa bistveno nižji« (Dnevnik, sobota 20. maja 1995). 

Neustrezno je rešen tudi način ustanovitve skupne ustanove. 
Zakon o davčni službi ne upošteva, da vsaj 60% dejavnikov 
(zgradbe, računalniška in telekomunikacijska oprema, kadri) 
sedanje Agencije opravlja domači plačilni promet, ostali 
dejavniki pa so namenjeni izvajanju nadzornih in statistično- 
informacijskih nalog Agencije. Za nadaljevanje izvajanja vseh 
teh nalog je potrebno izdelati delitveno, bilanco vseh teh 
dejavnikov, za kar pa je potrebno časovno usklajeno izvesti 

nameravane spremembe pri ustanovitvi skupne ustanove za 
nadziranje in pobiranje vseh javnih dajatev in nameravane 
spremembe v domačem plačilnem prometu. 

Ker zakon o davčni službi vsega tega ne predvideva, ima 
povsem neustrezno, neutemeljeno lahko bi celo rekli neodgo- 
vorno, ocenjene finančne in druge posledice predlagane ure- 
ditve (Poročevalec DZ št. 42/95 stran 105 prva obravnava 
zakonov). Samo za primer, ovrednotenje finančnih posledic 
ne obravnava dejstva, da je v letu 1994 RUJP za 10,5% pobra- 
nih javnih dajatev porabil 3,6 milijarde SIT (podatek iz bilance 
prihodkov in odhodkov za leto 1994 RUJP), Agencija pa je za 
celotno nadziranje, ne samo za nadziranje javnih dajatev, 
ampak tudi za revidiranje lastninskega preoblikovanja podje- 
tij porabila 3,5 milijarde SIT, pobrala pa je 89% vseh javnofi- 
nančnih prihodkov. Drug primer neustreznosti ocene finanč- 
nih posledic pa so podatki o potrebnih sredstvih za izgradnjo 
davčno-informacijskega sistema v višini 2,5 milijarde SIT, saj 
bo investicija v celotno posodobitev plačilnega prometa, ki jo 
izvaja Agencija že tretje leto (nova računalniška, komunikacij- 
ska in programska oprema) stala po sedanjih cenah 1,6 mili- 
jarde SIT. S to investicijo pa davčni informacijski sistem ne 
more biti primerljiv, tudi če bi bil zgrajen povsem na novo, kar 
pa glede na obstoječe dejavnike Agencije sploh ni potrebno. 

Ker Agencija meni, da tako predlog zakona o davčni službi, 
delno pa tudi predlog zakona o davčnem postopku, temeljita 
na nezadostnem poznavanju sedanjega nadziranja Agencije, 
na njenih prednostih, pa tudi pomanjkljivostih je izdelala 
kratek, zgoščen pregled njenih sedanjih nalog nadziranja in 
pobiranja javnih dajatev in v njem opozorila na vse dejavnike, 
ki jih je treba upoštevati pri snovanju novega sistema nadzira- 
nja in pobiranja javnih dajatev. Pod naslovom Nadziranje 
javnih dajatev v Agenciji In predlogi za vzpostavitev enotne 
ustanove za nadziranje in pobiranje javnih dajatev v Repu- 
bliki Sloveniji, vam ga pošiljamo v prilogi. 

Agencija pričakuje, da bodo poslanci odložili drugo obrav- 
navo obeh zakonov, zahtevali izdelavo projekta in časovno 
uskladili načrtovane spremembe na področju pobiranja in 
nadziranja javnih dajatev in domačega plačilnega prometa. Za 
primer, da se poslanci za to ne bi odločili pa je Agencija 
izdelala tudi najbolj nujne amandmaje k zakonu o davčni 
službi. Ti amandmaji naj bi omogočili večje motnje v financi- 
ranju javne porabe, ne morejo pa preprečiti neracionalnih 
rešitev, predlaganih v zakonu (glej prilogo 2). 
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NADZIRANJE JAVNIH DAJATEV V AGENCIJI IN PREDLOGI 
ZA VZPOSTAVITEV ENOTNE USTANOVE ZA NADZIRANJE 
IN POBIRANJE JAVNIH DAJATEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

UVOD 

Slovenska država je svoj sistem javnih dajatev v veliki meri 
uskladila s sistemi razvitih držav že z reformo leta 1990. Od 
takrat se javna poraba namesto s številnimi namenskimi davki 
in prispevki financira zlasti s tremi davki: 

- davkom od prometa proizvodov, 
- dohodnino ter 
- davkom na dobiček. 

Socialno varnost svojih državljanov zagotavlja slovenska 
država predvsem z dvema prispevkoma, to je: 

- s prispevkom za obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje ter 
- s prispevkom za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Plačevanje teh najpomembnejših javnih dajatev kot tudi dru- 
gih predpisanih javnih dajatev nadzirata v Sloveniji danes dve 
ustanovi: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: Agencija) in Repu- 
bliška uprava za javne prihodke (v nadaljevanju: RUJP). 

Agencija nadzira plačevanje vseh tistih davkov in prispevkov, 
ki so jih zavezane plačevati vse pravne osebe v svojem imenu 
in za svoj račun ter v imenu in na račun delojemalcev. RUJP 
nadzira plačevanje davkov in prispevkov, ki so jih zavezane 
plačevati vse fizične osebe, med njimi podjetniki - obrtniki. 

Po opravljenem lastninjenju družbene lastnine bodo izpol- 
njeni pogoji za združitev obeh nadzornih institucij v enotno 
ustanovo (upravo) za nadziranje plačevanja vseh javnih daja- 
tev. Majhna slovenska država potrebuje gospodarno, hkrati 
pa učinkovito organizirano nadziranje in pobiranje javnih 
dajatev. Zato je potrebno, da se pri vzpostavitvi enotne usta- 
nove za nadziranje plačevanja vseh javnih dajatev: 

- zgledujemo po ureditvah v razvitih državah in 
- upoštevamo posebnosti slovenske države. 

Ko govorimo o posebnostih slovenske države pri tem pred- 
vsem mislimo: 

1) na raven davčne kulture gospodarskih družb, v katero je 
bistveno posegla spremenjena lastniška struktura v gospo- 
darskih družbah, 
2) na doseženo strokovno raven dosedanjega nadziranja in 
37 na gospodarski položaj zavezancev za plačevanje javnih 
dajatev (gospodarski položaj odraža skoraj 4.500 plačilno 
nesposobnih gospodarskih družb, v letu, ko naj bi bilo vse 
pripravljeno za ustanovitev enotne ustanove za nadzor javnih 
dajatev) in finančno nedisciplino med gospodarskimi druž- 
bami in zasebniki. 

To pomeni, da skupne ustanove za nadziranje plačevanja 
javnih dajatev ne smemo graditi povsem na novo. 

Predvsem pa moramo upoštevati, da večje gospodarnosti in 
učinkovitosti nadziranja plačevanja javnih dajatev ni mogoče 
zagotoviti zgolj z enotno organizacijo, temveč predvsem 
z drugačno, učinkovitejšo zakonsko ureditvijo sankcioniranja 
davčnih utaj. Prav na področju sankcioniranja ne vidimo 
nobenih ovir, da v celoti prevzamemo sistem sankcioniranja, 
ki ga imajo razvite države. 

Nikakor ne smemo storiti usodnih napak pri zagotavljanju 
javnofinančnih prihodkov prav v letih, ko bo uresničevanje 
konkurenčnosti našega gospdoarstva zahtevalo čim manjšo 
porabo, bremena preteklih obveznosti (ki so danes velik javni 
dolg) pa bodo že vnaprej določala pomemben del prihodnje 
javne porabe. 

Da se to ne bi zgodilo želimo tistim, ki bodo odločali o tem, 
kakšna bo skupna ustanova za nadziranje plačevanja javnih 
dajatev, prikazati sedanjo ureditev nadziranja plačevanja 
v Agneciji. 

Prepričani smo, da dolgoletnih dobrih strokovnih izkušenj 
v sprotnem nadziranju javnih dajatev ne smemo opustiti, kljub 
tržnemu gospodarskemu sistemu, moramo jih le prilagoditi 
novi organiziranosti nadziranja in pobiranja javnih dajatev. 

NALOGE NADZIRANJA AGENCIJE - ORGANIAZCIJA 

Agencija izvaja nadziranje in izterjavo vseh javnih dajatev, to 
je davkov in prispevkov in drugih predpisanih dajatev z dvema 
oblikama nadziranja, to je s sprotnim nadziranjem (stroka ga 
imenuje kontroliranje) in naknadnim nadziranjem (stroka ga 
imenuje inšpiciranje). Sprotno nadziranje izvaja približno 500 
delavcev Agencije hkrati ob opravljanju plačilnega prometa, 
naknadno nadziranje pa opravlja približno 150 delavcev 
Agencije kot zunanjo obliko nadziranja neposredno pri zave- 
zancih.* Sprotno nadziranje Agencija zagotavlja v 61 organi- 
zacijskih enotah (ekspoziturah), naknadno nadziranje pa je 
naloga 14 osrednjih organizacijskih enot Agencije (po- 
družnic). 

Delež Agencije v nadziranju in pobiranju vseh javnih dajatev 
je razviden iz naslednje preglednice: 
Vrsta javnih dajatev Znesek Delež 

dajatev Agencije" v 
v milijonih % 

SIT   
197.879 87 
110.464 86 

15.048 100 
218.110 90 

105.080 90 
9.060 91 
1.013 90 
3.165 100 
2.495 89 

Preglednica prikazuje, da Agencija nadzira in pobere 89% vseh javnih 
dajatev. 

* Okoli 90 inšpektorjev izvaja naloge revidiranje lastninjenja 
" Razliko v odstotkih do 100% pobranih dajatev pobereta RUJP in 
Republiška carinska uprava 

ZAGOTAVLJANJE ENOTNEGA IZVAJANJA PREDPISOV 
- CENTRALA 

Za načrtovanje, vodenje in nadzor nad vsemi nalogami Agen- 
cije na področju nadziranja plačevanja javnih dajatev je zadol- 
žena centrala Agencije, natančneje njen organizacijski del 
sektor za nadzor s sedežem v Ljubljani. Delo v sektorju za 
nadzor je organizirano v posebne oddelke, ki opravljajo 
skupne naloge, potrebne za enotno nadziranje vseh vrst jav- 
nih dajatev. To so: oddelek za nadziranje prometnega davka, 
oddelek za nadziranje davkov in prispevkov od osebnih pre- 
jemkov in oddelek za nadziranje davka od dobička pravnih 
oseb. V vsakem od teh oddelkov so zaposleni svetovalci 
- strokovnjaki za posamezno področje nadziranja javnih 
dajatev, po izobrazbi diplomirani ekonomisti in diplomirani 
pravniki. 

Svetovalci so zadolženi za pripravo letnega načrta dela, za 
izdelavo metodoloških navodil za sprotno in naknadno nadzi- 
ranje posameznih vrst javnih dajatev ter za tekoče enotno 
izvajanje predpisov. Z enotnimi stališči o izvajanju posamez- 
nih določb predpisov, ki jih oblikujejo Ministrstvo za finance, 
RUJP, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev ter Agen- 
cija, svetovalci centrale seznanjajo delavce nadziranja organi- 
zacijskih enot, izdajajo mnenja Agencije in rešujejo konkretna 
praktična vprašanja, ki jih na centralo naslavljajo organizacij- 
ske enote kot tudi zavezanci. Na podlagi skupnih ugotovitev 

Prometni davek 
Dohodnina 
Davek od dobička 
Prispevki za pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje 
Prispevki za zdravstveno varstvo 
Prispevki za zaposlovanje 
Prispevki za porodniško varstvo 
Sredstva na previsoko izplačane plače 
Posebni davek na določene prejemke 
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in spoznanj, ki pri tem delu nastajajo, Agencija sproti sezna- 
nja Ministrstvo za finance in druge državne organe z neuskla- 
jenostjo posameznih predpisov in predlogi sprememb za jas- 
nejšo in enotnejšo zakonodajo javnih dajatev. 

VZPOSTAVITEV EVIDENCE ZAVEZANCEV JAVNIH 
DAJATEV 

Agencija opravlja storitve domačega plačilnega prometa za 
vse pravne osebe kot nevtralni bančni posel. Vsaka pravna 
oseba po vpisu v sodni register oziroma pred začetkom oprav- 
ljanja svoje dejavnosti odpre žiro račun, praviloma pri tisti 
organizacijski enoti Agencije, ki je lokalno najbližja njenemu 
sedežu. 

Žiro račun odpre, ko Agenciji predloži sklep o vpisu v sodni 
register, statut, obvestilo državne statistike o razvrstitvi v stan- 
dardno klasifikacijo dejavnosti in pogodbo z bankami, pri 
katerih pravna oseba namerava deponirati svoja dnevno pro- 
sta sredstva na žiro računu ter imena in podpise oseb, ki bodo 
razpolagale s sredstvi na žiro računu. 
Ko pravna oseba zbere vse te dokumente, dobi obvestilo 
o številki svojega žiro računa, ji Agencija določi delavca 
- kontrolorja, ki bo dnevno sprejemal v plačilo vse njene 
plačilne naloge, jo obveščal o stanju in gibanju denarnih 
sredstev na žiro računu, o zapadlih in neporavnanih obvezno- 
stih in kontroliral pravočasnost predlaganja obračunov in 
plačevanja vseh javnih dajatev - davkov in prispevkov. 
Pravna oseba se hkrati vpiše v register imetnikov računov in 
evidenco zavezancev, kjer je označena z matično številko, ki 
jo določi državni statistični zavod in s številko svojega žiro 
računa. Ob takem sistemu nobena pravna oseba ne more uiti 
evidenci zavezancev za plačevanje javnih dajatev. 

VODENJE EVIDENC ZAVEZANCEV 

O vsakem zavezancu se vodi dvojna evidenca javnih dajatev. 
V mapah, ki z barvami nazorno označujejo posamezne vrste 
davkov in prispevkov, ki jih je dolžan zavezanec plačevati, so 
shranjeni vsi stalni dokumenti o zavezancu ter vsi obračuni 
davkov in prispevkov. 

Ob prvem plačilu javnih dajatev zavezanec vstopi tudi v raču- 
nalniško vodeno evidenco, ki kontrolorju omogoča sproten 
vpogled v višino obračunanih in plačanih dajatev po vrstah 
davkov in prispevkov in v roke plačila. 

PROMETNI DAVEK 

Vsak zavezanec za plačilo prometnega davka - to so proda- 
jalci storitev in proizvodov ter blaga za končno potrošnjo 
- mora do 15. januarja tekočega leta obvestiti Agencijo 
o izbranem načinu medletnega akontiranja prometnega 
davka. 

Odloči se lahko, ali bo prometni davek plačeval od zaraču- 
nane ali plačane prodaje. V skladu z izbranim načinom davčni 
zavezanec 15-dnevno predlaga obračun akontacij promet- 
nega davka in nalog za njegovo plačilo. Akontacije se med 
letom spreminjajo na podlagi mesečnih in trimesečnih obra- 
čunov. 

Pravilnost nalogov za plačilo prometnega davka kontrolor 
Agencije sproti nadzira tako, da jih primerja: 

- z višino prihodkov od prodaje blaga in storitev izkazano 
v računovodskih izkazih, 

- s predhodno predloženimi obračuni prometnega davka ter 

- z dotedanjimi akontacijami prometnega davka. 

Pomembno merilo pri kontroliranju pravilnega zneska akon- 
tacij prometnega davka pa kontrolorju zagotavlja tudi pozna- 
vanje podatkov o obsegu prejetih plačil preko žiro računa in 
pologov gotovine na žiro račun. 

Kontrolor izvrši nalog za plačilo obveznosti, kadar njegov 
znesek ustreza predloženim obračunom in omenjenim kon- 
trolnim podatkom. Če pa kontrolor dvomi v pravilnost zneska 
akontacije ali obračuna prometnega davka, lahko zahteva 
dodatne dokaze o pravilnosti predloženega obračuna. V pri- 
meru, da se davčni zavezanec ne strinja s kontrolorjevo ugo- 
tovitvijo višine davčne obveznosti, od kontrolorja lahko zah- 
teva izdajo odločbe. Z odločbo Agencija uradno zavrne obra- 
čun ali plačilo prometnega davka. Svojo pravico pa davčni 
zavezanec lahko uveljavi s pritožbo na drugostopejski organ 
Agencije in na Vrhovno sodišče. 

Če je zavezanec na dan zapadlosti plačila prometnega davka 
plačilno nesposoben, kontrolor te plačilne naloge uvrsti v evi- 
denco o vrstnem redu nalogov za plačilo dospelih neporavna- 
nih obveznosti zavezanca. Prometni davek je kot najpomemb- 
nejši proračunski prihodek uvrščen v prvi vrstni red, kar 
pomeni, da je državni proračun pri poravnavanju tega pred- 
nostni upnik pred vsemi ostalimi upniki. Za nepravočasno 
plačano obveznost kontrolor obračuna in vnovči tudi pripada- 
joče zamudne obresti. 

DAVKI IN PRISPEVKI OD OSEBNIH PREJEMKOV (plač) 

Agencija je pooblaščena za nadziranje in pobiranje vseh daja- 
tev od osebnih prejemkov. Najpomembnejše med njimi so 
dohodnika in prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Pravne osebe so dolžne ob izplačilu plač predložiti Agenciji 
zbirni obračun plač, iz katerega je razviden znesek bruto plač, 
znesek akontacij dohodnine ter znesek prispevkov. Hkrati 
z obračunom predloži pravna oseba tudi naloge tako za 
izplačilo neto plač kot tudi za plačilo vseh dajatev iz plač. 
Običajno pravne osebe predložijo obračun plač Agenciji vsaj 
en dan pred izplačilom, da Agencija lahko opravi sproten 
nadzor pravilnosti predloženih obračunov in nalogov. 

Kontrolor pri sprotnem nadziranju dajatev od plač preveri 
zneske vseh tistih dajatev, ki se plačujejo sorazmerno od 
višine bruto plač. Pri plačilu dohodnine pa mu za pravilnost 
obračuna kot sodilo služi povprečna, najnižja oziroma izku- 
stvena stopnja iz predpisane davčne lestvice. 

Tako kot pri kontroliranju pravilnosti obračuna in plačevanje 
prometnega davka, tudi pri obračunu in plačilu dajatev od 
plač lahko zahteva pojasnitev posameznih obračunov 
z dodatno dokumentacijo. Obračune lahko tudi zavrne, kadar 
oceni, da so ti v nasprotju s predpisi (izda odločbo o zavrnitvi 
izplačila). Dvome o pravilnosti obračuna in plačila dajatev od 
plač razčiščuje Agencija z naknadnim nadziranjem - inšpici- 
ranjem. 
Kontrolor je dolžan vnovčiti naloge za plačilo javnih dajatev 
od plač šesti dan po izplačilu plač oziroma najkasneje pred 
prvim naslednjim izplačilom plač. Zato ob izplačilu neto plač 
vsake pravne osebe vpiše v posebno evidenco datum zapad- 
losti dajatev. Iz te evidence, računalniško vodene, je vsak dan 
videti vse tiste pravne osebe, ki so dolžne za ta dan poravnati 
dajatve od plač. 

Kadar so izplačevalci plač in drugih osebnih prejemkov pla- 
čilno nesposobni, kontrolor uvrsti naloge za izplačilo plač in 
drugih osebnih prejemkov v predpisan drugi vrstni red porav- 
navanja dospelih obveznosti pravne osebe in jih vnovčuje 
skupaj z zamudnimi obrestmi, ko je pravna oseba plačilno 
sposobna. Do poravnave vseh dajatev od zadnjih plač, pravna 
oseba ne more izplačati novih neto plač. Zaposleni torej ne 
morejo prejeti plač prej, predno niso poravnali prispevke za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevke 
za obvezno zdravstveno zavarovanje in plačati akontacije 
dohodnine od svojih zadnjih plač. 

Omeniti velja še en pomemben metodološki pristop sprot- 
nega nadziranja javnih dajatev iz osebnih prejemkov, ki je 
v Sloveniji uveljavljen v zadnjih treh letih. 

Agencija namreč konec vsakega leta (na disketah) zbere od 
vseh pravnih oseb izplačevalcev osebnih preiemkov podatke 
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o vseh neto izplačilih in akontacijah dohodnine od teh izpla- 
čil. Te podatke Agencija posreduje RUJP. RUJP pa ti podatki 
služijo kot najpomembnejši kontrolni podatki pri nadziranju 
pravilnosti napovedi dohodnine, ki smo jo vsako leto do 
konca marca dolžni napovedati državljani. 

DAVEK OD DOBIČKA 
Davek od dobička pravnih oseb pri nas še ni tako pomemben 
vir državne blagajne kot v razvitih državah, je pa nadziranje 
davka od dobička strokovno najzahtevnejša naloga v davč- 
nem nadziranju. 

Do 31. marca tekočega leta so vse gospodarske družbe in 
druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, 
dolžne predložiti Agenciji obračun davka od dobička za prete- 
klo leto. Na podlagi letne obveznosti za plačilo davka od 
dobička poravnavajo tudi mesečne akontacije davka od 
dobička v tekočem letu. 

Sprotni nadzor obračuna davka na dobiček kontrolor zago- 
tavlja z analizo primerljivih oziroma med seboj odvisnih kate- 
gorij v računovodskih izkazih, ki so priloga davčnemu izkazu 
ter upošteva ugotovitve naknadnega nadziranja, če je bilo 
opravljeno pri posameznem davčnem zavezancu. 

Tudi pri nadziranju obračuna in plačila akontacij davka na 
dobiček kontrolor ravna enako kot pri prej navedenih javnih 
dajatvah, to je pri prometnem davku in davkih ter prispevkih 
od osebnih prejemkov. Le v primeru, ko so davčni zavezanci 
na dan zapadlosti akontacij v plačilo, plačilno nesposobni, 
kontrolor tovrstno neplačano obveznost zabeleži v šesti vrstni 
red poravnavanja zapadlih obveznosti. Država davku na dobi- 
ček, namreč ni določila prednosti poravnave pred drugimi 
upniki, nasprotno, pri plačilu davka na dobiček čaka na zad- 
njem mestu. 
RAZPOREJANJE JAVNIH DAJATEV NJIHOVIM 
PREJEMNIKOM: 

PRORAČUNU DRŽAVE IN OBČIN, ZAVODU ZA 
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE IN ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

Zavezanci plačujejo javne dajatve na toliko vrst vplačilnih 
računov kot je posameznih davkov in prispevkov, vplačane 
javne dajatve iz teh računov pa Agencija dnevno razporeja na 
račune prejemnikov teh sredstev, to je na žiro račun republi- 
škega proračuna, občinskih proračunov, Zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije in drugih prejemnikov ostalih 
javnih dajatev. 

Z vplačevanjem javnih dajatev na posebne vplačilne račune 
Agencija zagotavlja sprotno in točno analitično evidenco 
o višini zbranih javnih dajatev. Evidenco lahko sproti dnevno 
z neposredno računalniško izmenjavo podatkov spremljajo 
tudi prejemniki ali vse tri državne blagajne ter tako dnevno 
ažurno načrtujejo svojo plačilno sposobnost pri zadovoljeva- 
nju posameznih potreb javne porabe. Agencija o plačilih vseh 
javnofinančnih prihodkov po njihovih vrstah pisno obvešča 
pristojne organe v Poročilu o vplačilu in razporeditvi javnofi- 
nančnih prihodkov vsak mesec. 

NAKNADNO NAZDIRANJE - INŠPICIRANJE 
Naknadno nadziranje opravi Agencija pri zavezancih javnih 
dajatev v njihovih prostorih. Na podlagi preiskovanja poslov- 
nih knjig, knjigovodskih dokumentov, računovodskih izkazov, 
inšpektorji preverjajo resničnost in poštenost Agenciji predlo- 
ženih obračunov javnih dajatev in ugotavljajo davčne utaje. 

Naknadno nadziranje javnih dajatev zahteva ob teoretičnih 
znanjih s področja računovodstva, financ in metodike nadzi- 
ranja tudi praktična znanja s teh področij, zato Agencija 
števila inšpektorjev v zadnjih štirih letih ni mogla povečevati 
tako hitro kot se je povečevalo število davčnih zavezancev. 
V naknadno nadziranje (inšpiciranje) so zato izbrani zlasti tisti 
zavezanci, za katere obstoja dvom v pravilnost obračuna 

javnih dajatev na podlagi sprotnega nadziranja Agencije in 
zavezanci za katere so dvome in zahtevke podali drugi (Mini- 
strstvo za finance, organi za notranje zadeve, tržna inšpekcija, 
pa tudi RUJP v tistih primerih, ko je na podlagi nadziranja 
fizičnih oseb ugotovil, da so fizične osebe skupaj s pravnimi 
osebami nepravilno poslovale) in materialno pomembnejši 
davčni zavezanci. 

V letih nastajajočega tržnega gospodarstva iz objektivnih 
razlogov tako ni bilo mogoče uveljaviti sicer pomembnega 
davčnega načela - enakomernega zajemanja davčnih zave- 
zancev v inšpiciranje. 

Inšpektorji preverjajo uresničevanje načrtovanih nalog 
naknadnega nadziranja na rednih strokovnih posvetih v orga- 
nizacijskih enotah - podružnicah in na ravni Agencije. S svo- 
jimi vodji enotno razrešujejo istovrstne pojave in probleme, 
ugotovljene med svojim delom. Moramo pa poudariti, da bi 
bili inšpektorji lahko uspešnejši, če bi imeli taka pooblastila 
za sankcioniranje, kot jih imajo v razvitih državah. Tako pa so 
zavezanci vse do druge polovice leta 1994 lahko svojo dejav- 
nost nepopolno izkazovali, dokumentirali in tako zmanjševali 
oziroma skrivali svoje davčne obveznosti in pri tem plačali 
v najboljšem primeru le simbolično denarno kazen za satorjen 
prekršek. Inšpektor pa v takih primerih ni mogel dokazati 
svojih ugotovitev. Pooblastilo za ocenjevanje davčnih osnov, 
dobljeno v drugi polovici leta 1994, bodo inšpektorji lahko 
preizkusili v letu 1995. Inšpektorji pravnim osebam tudi ne 
morejo naložiti mandatne kazni. 

RUJP - NADZIRANJE JAVNIH DAJATEV FIZIČNIH OSEB 

Nova ustanova za nadziranje javnih dajatev naj bi nastala 
z združitvijo Agencije in RUJP, zato v kratkem povzemamo 
tudi bistvene postopke nadziranja javnih dajatev fizičnih 
oseb, ki ga opravlja RUJP. 

Fizične osebe in med njimi najpomembnejši davkoplačevalci 
podjetniki - obrtniki poravnavajo podobne davke kot pravne 
osebe. 

Davčno osnovo za poravnavo posameznih javnih dajatev 
odmeri RUJP na osnovi davčnih obračunov (prometni davek, 
akontacija dohodnine za delojemalce) oziroma davčnih napo- 
vedi, ki jih na podlagi podatkov v poslovnih knjigah za prete- 
klo obdobje sestavi davčni zavezanec sam in predloži odmor- 
nim referentom na sedežu izpostave RUJP (teh je po vsej 
državi 60). Davčni zavezanec je dolžan javne dajatve poravna- 
vati v zakonskih rokih sam prek bank, hranilnic in pošt. RUJP 
pravočasnost plačil preveri naknadno ob ažuriranju oziroma 
evidentiranju plačil v svojih davčnih evidencah, to je po vknji- 
ženju obvestil o plačilih. Na podlagi ažuriranja evidenc RUJP 
davčne zavezance z opominjanjem poziva, da poravnavajo 
svojo obveznost. V primeru neplačila pa RUJP lahko izterjavo 
opravi tudi z rubežem. Davčni uradnik RUJP lahko uvede 
rubež na vse dohodke in terjatve ter premičnine (žiro račun 
pri banki, hranilna vloga, terjatev do osebnih prejemkov pri 
izplačevalcih, prodaja premičnin na licitaciji itd.) in poda 
sodišču predlog za rubež nepremičnin. 

UČINKOVITOST POSTOPKOV NADZIRANJA IN POBIRANJA 
JAVNIH DAJATEV RUJP IN AGENCIJE 
Učinkovitost razumemo kot razmerje med celotnimi pobra- 
nimi davki in prispevki ter dejavniki (sredstvi) porabljenimi za 
njihovo pridobitev. Učinkovitost postopkov nadziranja in 
pobiranja javnih dajatev obeh ustanov, RUJP in Agencije 
pokažejo tile podatki: 

RUJP z 1.429-timi zaposlenimi delavci,* od tega z 667 odmer- 
nimi referenti in 228 inšpektorji, pobere za vse tri državne 
blagajne 10,5% javnofinančnih prihodkov. Agencija pa 
pobere 89% javnofinančnih prihodkov le s 500 kontrolorji in 
150 inšpektorji." Pri tem pa 500 kontrolorjev hkrati s sprotnim 
nadziranjem pravočasnosti in pravilnosti plačil javnih dajatev, 

podatki o zaposlenih na podlagi Števila opravljenih delovnih ur. 
odstalih 90 inšpektorjev izvaja naloge revidiranja lastninjenja in 

druge naloge nadziranja. 

poročevalec, št. 29 62 



preverja tudi formalno pravilnost povprečno preko 500 tisoč 
plačilnih nalogov dnevno. 

RUJP je porabil v letu 1994 3,6 milijarde SIT, Agencija pa je za 
celotno nadziranje, ne samo za nadziranje javnih dajatev, 
ampak tudi za revidiranje lastninskega preoblikovanja podje- 
tij porabila 3,5 milijarde SIT. 

PREDLOGI ZA VZPOSTAVITEV ENOTNE USTANOVE ZA 
NADZIRANJE IN POBIRANJE JAVNIH DAJATEV 

Po mnenju Agencije bi morala slovenska država pri organi- 
ziranju enotne ustanove za nadziranje in poolranje javnih 
dajatev upoštevati naslednja izhodišča: 

Prvič, Slovenija potrebuje enotno ustanovo, ki bo nadzirala in 
pobirala javne dajatve vseh zavezancev pravnih in fizičnih 
oseb in to za vse tri državne blagajne, to je za republiški in 
občinske proračune, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

Drugič, Stopnja zahtevnosti nadziranja obveznosti za obra- 
čun in plačilo javnih dajatev je zelo različna pri pravnih in 
fizičnih osebah. Zato je nujna tudi specializacija strokovnja- 
kov, ki izvajajo naloge nadziranja pri pravnih in fizičnih ose- 
bah. Pri tem ni pomembno, da tako pravne kot fizične osebe 
obračunavajo in plačujejo po vsebini enake obveznosti. To pa 
je potrebno upoštevati zlasti pri novi organizaciji skupne 
ustanove, ki bo nastala iz zaposlenih v Agenciji in RUJP. 

Tretjič, Nova ustanova bo lahko zagotovila nemoteno nadzira- 
nje in pobiranje javnih dajatev le z nadaljevanjem opravljanja 
nalog obeh dosedanjih institucij. To pa pomeni, da mora nova 
ustanova nastati z združitvijo Agencije in RUJP, tako da bodo 
po združitvi opravljali naloge nadziranja in pobiranja javnih 
dajatev pravnih oseb pretežno sedanji delavci Agencije, 
naloge nadziranja in pobiranja javnih dajatev fizičnih oseb pa 
pretežno sedanji delavci RUJP s sredstvi obeh institucij. 
Delavci centrale Agencije in delavci centrale RUJP pa bi 
morali pretežno oblikovati glavni urad nove ustanove. 

Četrtič, Spremljanje pravic in obveznosti pri izpolnjevanju 
javnih dajatev, ki se beleži v davčnih evidencah mora temeljiti 
na enotnem informacijskem sistemu. Vzpostavitev enotnega 
informacijskega sistema pa ne zahteva nove graditve oziroma 
posebnega informacijskega sistema, ki bi bil uveden vzpo- 
redno ob že obstoječih sistemih, temveč le dograditev poseb- 
nega davčnega podsistema na informacijskem sistemu seda- 
nje Agencije. 

To pomeni, da za vzpostavitev enotne ustanove za javne 
prihodke niso potrebne nobene večje dodatne investicije 
v računalniške mreže, ki bodo med seboj neposredno povezo- 
vale vse organizacijske enote skupne ustanove. V tem pri- 
meru bi bile potrebne le naložbe v dodatno računalniško 
opremo. Dosedanje evidence o javnih dajatvah, ki jih poravna- 
vajo fizične in pravne osebe, je potrebno predvsem vsebinsko 
poenotiti. 

Petič, Nikakor se ne sme zgoditi, da bi nova ustanova pravo- 
časnost plačevanja davkov in prispevkov preverjala šele 
z naknadnim nadziranjem in izterjavanjem pri zavezancih na 
njihovem sedežu, kot to danes izvaja RUJP. 

Neodgovorno bi bilo opustiti dolga leta grajen, gospodaren in 
učinkovit sistem sprotnega nadziranja obračunavanja in pla- 
čevanja javnih dajatev. Plačilni hiši, ki bo prevzela izvajanje 
storitev domačega plačilnega prometa s sredstvi in kadri 
Agencije, mora enotna ustanova za javne prihodke dati po- 
oblastilo za sprotno nadziranje obračunavanja in plačevanja 
vseh javnih dajatev. To je potrebno zagotoviti vsaj tako dolgo, 
dokler gospodarski in celoten pravni sistem ne bo preprečil 
nadaljnjega poslovanja plačililno nesposobnih subjektov, 
dokler ne bo zagotovljeno davčnim zavezancem ustrezno 
število inšpektorjev - strokovnjakov in dokler ne bo sistem 
sankcioniranja deloval tako kot v državah z razvito davčno 
kulturo. Ob uvajaniu konkurence v domači plačilni promet pa 

je potrebno za izterjavo pravočasnosti plačil pooblastiti vse 
izvajalce domačega plačilnega prometa. 

Novo ustanovo, ki naj bi gospodarno in učinkovito - ob 
enakopravnosti vseh davčnih zavezancev - polnila vse tri 
državne blagajne, lahko oblikujemo le s pomočjo ljudi, ki 
imajo poleg teoretičnih znanj tudi praktične izkušnje in zna- 
nja o nalogah nadziranja. Bilo bi preveč neodgovorno delati 
poizkuse tam, kjer so poti do rešitev že poznane. 

PRILOGA 2 

AMANDMAJI 
K DRUGI OBRAVNAVI PREDLOGA ZAKONA O DAVČNI 
SLUŽBI - EPA - 898 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje je s predpostavko, da bodo glede rokov sprejeti 
amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona 
o davčni službi, in sicer k 66., 67., 69., 71. in 72. členu, 
pripravila naslednje amandmaje: 

I. ORGANIZACIJA DAVČNE UPRAVE 

Amandma it. 1: 

k 10. členu 

V zadnji vrstici se za besedo »družbe« vejica nadomesti 
s piko, besedilo »katere določi davčni organ- pa se črta. 

Obrazložitev 

Navedena sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določ- 
bami Zakona o splošnem upravnem postopku, ki nedvomno 
in jasno določajo, da mora biti krajevna pristojnost določena 
vnaprej in ne sproti določljiva. 

II. DAVČNI NADZOR 

Amandma št. 2: 

k 17. členu 

V prvi vrstici se za besedo »samostojno« črta besedilo »oprav- 
lja naloge inšpekcijskega pregleda« in se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi: »vodi postopek inšpiciranja«. 

Obrazložitev 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi zagotovitve celovi- 
tega postopka inšpiciranja kot posebnega upravnega 
postopka od njegove uvedbe do zaključka z izvedbo vseh 
potrebnih dejanj v upravnem postopku. Po našem mnenju in 
dosedanjem obravnavaju postopka inšpiciranja predstavlja 
pregled le eno dejanje v postopku inšpiciranja. 

Amandma št. 3: 

k 22. členu 

Za tretjo alineo se doda četrta, ki se glasi: 

»- če davčni zavezanec ažurno ne vodi predpisanih poslov- 
nih knjig na podlagi verodostojne dokumentacije« 

Obrazložitev 

Dopolnitev navedenega člena je potrebna zaradi zagotovitve 
pogojev za nadziranje pravilnosti in zakonitosti obračunava- 
nja in plačevanja predpisanih javnih dajatev. 

III. IZTERJAVA DAVKOV 

Amandma št. 4: 

Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi: 
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»Za izterjavo davkov lahko davčna služba pooblasti organiza- 
cije, ki opravljajo domači plačilni promet. O tem pooblastilu 
odloči Vlada Republike Slovenije.« 

Obrazložitev 

Iz predloga zakona izhaja, da bo bodoča davčna uprava 
sedanje sprotno nadziranje nadomestila z davčnim izterjeva- 
njem, namesto da bi sprotno nadziranje še razširila na fizične 
osebe. Da je sprotno nadziranje najbolj učinkovit način je 
spoznala celo Nemčija. Tako je direktor Bundesbanke iz 
Frankfurta dr. Hans Jurgen Friderich povedal, da »davčni 
zavezanci dovolijo davčni službi neposredno obremenitev 
svojega računa za davčne obveznosti, kar ima to prednost, da 
davčna služba izstavi dokument z vsemi potrebnimi podatki, 
ki so obdelani, davki so pravočasno plačani, stroški delova- 
nja davčne službe pa bistveno nižji«. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Amandma št. 5: 

k 64. členu 

V 64. členu se namesto besed »v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona« vstavijo besede »najkasneje do 31. 03. 1996«. 

Obrazložitev 

Menimo, da je nujno potrebno organizacijo Glavnega urada, 
davčnih uradov in Posebni davčni urad ter sistematizacijo 
z opisom delovnih mest pripraviti vsaj tri mesece pred pričet- 
kom dela davčne uprave, da bi se lahko delavci (Agencije in 
RUJP) odločili za delo v novi davčni službi. Če to ne bo 
uresničeno, bo ta skupna ustanova zagotovo ostala brez 
najbolj potrebnih strokovnih kadrov. 

Amandma št. 6: 

k 67. členu 

Na koncu 1. odstavka 67. člena se namesto »pike« vstavi 
»vejica« in doda besedilo: »ostali delavci Agencije, ki oprav- 
ljajo naloge nadziranja pa postanejo delavci davčne uprave 
31. 12. 1997.« 

Črta se drugi odstavek, tako da dosedanji tretji postane drugi 
odstavek. V tem odstavku pa se št. člena 63 nadomesti s št. 61. 

Obrazložitev 

Predlog zakona predvideva v novi davčni upravi le prezaposli- 
tev inšpektorjev RUJP in Agencije. Zakon pa ne opredeljuje 
načina urejanja zaposlitve za ostale delavce Agencije 
s področja nadziranja po 31. 12. 1997. 

Črtanje 2. odstavka je posledica amandmaja k 64. členu. 

Nadomestitev št. člena 63 s členom št. 61 je redakcijske 
narave. 

Glede amandmaja Vlade Republike Slovenije št. 8 k 67. členu, 
s katerim predlaga črtanje 3. odstavka tega člena menimo, da 
je neustrezen. 

Upoštevati je namreč potrebno, da inšpektorji opravljajo 
visoko strokovne in posebno odgovorne naloge zunanjega 
nadziranja gospodarskih družb oziroma podjetij, povezanih 
podjetij, zavarovalnic, bank in drugih davčnih zavezancev, 
v vsakič drugem delovnem okolju in to v bistveno težjih 
delovnih pogojih, kot ostali zaposleni v državni upravi. Poleg 
tega so vsi inšpektorji strokovno usposobljeni za opravljante 
dejanj v upravnem postopku in podvrženi različnim vplivom 
oziroma obremenitvam, ki izhajajo iz narave dela. Zato 
menimo, da je dodatek le nadomestilo za navedene posebne 
pogoje dela, tako da plač inšpektorjev ni mogoče primerjati 

s plačami ostalih zaposlenih v državni upravi. Prav neupošte- 
vanje dodatka bi pomenilo nastanek nesorazmerja pri plačah 
zaposlenih v državni upravi, saj bi za različno zahtevno delo 
prejemali enake plače. 

Amandma št. 7: 
k 68. členu 

Črta se beseda »Delavci Agencije in«. 

Obrazložitev 

Sprememba tega člena je potrebna zato, ker so delavci Agen- 
cije, ki opravljajo naloge nadziranja že opravili strokovni izpit 
v Skladu z zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju (Ur. I. SRS št. 35/85) in Pravilnikom 
o preizkusu strokovne usposobljenosti delavcev za dejanja 
v upravnem postopku v Agenciji, tako da jim strokovnega 
izpita ni potrebno ponovno opravljati v novi davčni službi. 

Amandma št. 6: 

k 70. členu 

Člen 70. se črta v celoti in nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: 

»Davčna uprava opravlja naloge s sredstvi RUJP in Agencije, 
ki jih ta uporablja pri izvajanju nalog nadziranja.« 

Obrazložitev 

S spremembo člena bo zagotovljeno nadaljevanje izvajanja 
nalog nadziranja z dosedanjimi sredstvi (prostori in opremo), 
ki jih uporablja Agencija za izvajanje nalog nadziranja, pre- 
prečene motnje, ki bi jih povzročili ob kadrovskih, še neu- 
strezni materialni pogoji za delo nove inštitucije. 

Opozarjamo, da sedanji prostori Agencije ne omogočajo 
v vseh organizacijskih enotah Agencije potrebnega povečanja 
delavcev na področju nadziranja, zato je tudi neprimerno 
v zakonu določati, da se bodo ti lahko namenili še drugim 
organom in organizacijam. 

Amandma št. 9: 
k 71. členu 

Na koncu 1. odstavka se pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »v delu, ki se nanaša na postopek inšpici- 
ranja kot del posebnega upravnega postopka nadziranja«. 

Za 2. odstavkom se doda nov 3. odstavek: »Ne glede na 
določbe Zakona o davčnem postopku opravlja postopek kon- 
troliranja kot del posebnega upravnega postopka nadziranja 
za pravne osebe do 31. 12. 1997 Agencija Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje.« 

Obrazložitev 

Glede na to, da zakon o davčni službi od 30. 6. 1996 dalje 
odpravlja vse določbe Zakona o Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki urejajo 
postopek nadziranja kot posebni upravni postopek (kontroli- 
ranje in inšpiciranje). Agencija od 1. 7. 1996 ne glede na 
določila 2. odstavka 71. člena Zakona o davčni službi, 
postopka kontroliranja ne bi mogla več izvajati, saj za te 
naloge v vmesnem obdobju postopek kontroliranja zakonsko 
ne bi bil urejen. 

3. odstavek pa je potrebno dodati, zaradi jasne opredelitve 
nalog Agencije oziroma pristojnega organa za izvajanje 
postopka kontroliranja kot dela posebnega upravnega 
postopka nadziranja. 
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