
DRŽAVNI ZBOR R£PU8t-tKS 9L0VSP-& 
DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, -29. junij 1995 Letnik XXI Št. 31 

OBRESTI 

Predlog zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 

in temeljni obrestni meri 

- EPA 1161 - hitri postopek 3 

AGENCIJA RS ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC 

Predlog zakona o Agenciji RS za sanacijo bank in hranilnic 

- EPA 1166 - hitri postopek 7 

ZEMLJIŠKA KNJIGA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zemljiški knjigi 

- EPA 1164 - skrajšani postopek 11 

DRUŽBENI PLAN RS 

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS 

- EPA 728 - druga obravnava 13 

LOKALNA SAMOUPRAVA 

Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev 

njihovih območij 

- EPA 1165 - prva obravnava 33 

VOJAŠKE POKOJNINE 

Informacija o izvajanju odloka o izplačevanju akontacij 

vojaških pokojnin 

- EPA 1163 39 



* 

■ 

I 
■ ' 

' 

* 

— 

. . , 

* 

t ' ' • ' 

■ ! P' "■ '' " 'I *. ' 

,V 

■ 

I 

■ 



Predlog zakona o 

PREDPISANI OBRESTNI MERI 

ZAMUDNIH OBRESTI IN TEMELJNI 

OBRESTNI MERI 

- EPA 1161 - hitri postopek 

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

- PREDLOGA ZAKONA O PREDPISANI OBRESTNI MERI 
ZAMUDNIH OBRESTI IN TEMELJNI OBRESTNI MERI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku. 

Zagotavljanje nemotenega in učinkovitega delovanja 
finančnega sistema je nedvomno ena od najpomembnej- 
ših nalog vsake države, zlasti pa to velja v obdobju, ko 
v državi poteka razvoj finančnega sistema, ki naj predstav- 
lja oporo sodobnemu tržnemu gospodarstvu. Zaradi 
postopnega spreminjanja in preoblikovanja je slovenski 
finančni sistem poudarjeno občutljiv na vsako neskladje in 
neravnotežje, ki lahko resno ogrozi njegovo delovanje in 
nadaljni razvoj. 

Naipomembnejši dejavniki finačnega sistema - Banka 
Slovenije, Ministrstvo za finance in velika večina bank 
- so že prešli na nov način določanja in obračunavanja 
pogodbenih obresti: obrestna mera za denarne obvezno- 
sti z dospelostjo do 30 dni je določena nominalno, pri 
obveznostih z daljšim rokom dospelosti pa stopnjo rasti 
cen na drobno v preteklem mesecu nadomešča aritme- 
tično povprečje teh stopenj v zadnjih treh mesecih, zao- 
kroženo ne eno decimalno mesto; obstoječi zakon 

o obrestni meri zamudnih obresti pa še naprej predpisuje 
revalorizacijo denarnih obveznosti z R. Predlagani zakon 
predstavlja prilagoditev zakonske ureditve obrestne mere 
zamudnih obresti razvijajoči se novi praksi, ki je glede na 
spremenjene makroekonomske okoliščine nedvomno 
ustreznejša, saj predstavlja korak k deindeksaciji denarnih 
obveznosti v domačem denarju. Sočasni obstoj dveh 
različnih praks obračunavanja obresti povzroča neskladje 
v finančnem sistemu, ki utegne izničiti učinek uvajanja 
ustreznejših načinov določanja in obračunavanja obresti, 
obenem pa zaviralno vpliva tudi na učinkovanje ukrepov 
ekonomske in zlasti monetarne politike. 

Odlašanje s prilagoditvijo normativnega okvira doseže- 
nemu dejanskemu stanju lahko zatorej resno ogrozi 
nadaljnji razvoj finančnega sistema v Republiki Sloveniji. 
Preprečitev škodljivih posledic neusklajenega stanja ned- 
vomno predstavlja izredno potrebo države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člepa poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance. 

UVOD 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Veljavni zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list 
RS 14/92 in 13/93), je uveljavil načelo, da glavnica denarnih 
obveznosti ne sme izgubljati realne vrednosti. Obrestna mera 
zamudnih obresti je zato sestavljena iz revalorizacije s stop- 
njo rasti cen na drobno v preteklem mesecu (R) in iz t.i. 
»realnega dela«, ki se obračuna od revalorizirane glavnice. 
Zakon je sprva določal, da znaša obrestna mera zamudnih 
obresti R+30% letno, s spremembo iz marca 1993 pa je bila 
obrestna mera zamudnih obresti znižana na R+25% letno. 
Znižanje realnega dela obrestne mere zamudnih obresti je 
bilo utemeljeno z znižanjem povprečnih realnih aktivnih 
obrestnih mer domačih bank, po katerih so se obrestovala 
posojila za tekoče poslovanje (v decembru leta 1992 cca. 24% 

letno) in z načelom, da mora biti zamudna obrestna mera 
dovolj visoka, kajti sicer prihaja do prisilnega kreditiranja na 
škodo upnikov z odlaganjem izpolnjevanja denarnih obvez- 
nosti. 

Realni del aktivnih obrestnih mer se je po zadnji spremembi 
veljavnega zakona še naprej zniževal. Po podatkih Banke 
Slovenije so banke v Republiki Sloveniji v mesecu maju 1995 
v nekaterih primerih odobravale posojila za tekoče poslovanje 
že po obrestni meri R+7%, povprečna obrestna mera pri 
tovrstnih poslih pa je znašala približno R + 15% letno in je bila 
potemtakem občutno nižja kot v mesecu decembru 1992. 
Okoliščine, ki so narekovale določitev sedaj veljavne zakonite 
obrestne mere zamudnih obresti, so se bistveno spremenile, 
zato se zdi primerno določiti obrestno mero zamudnih obresti 
na podlagi novih okoliščin. 
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Veljavna ureditev poudarjeno odraža potrebo po zaščiti upni- 
kov pred inflacijo, ki so jo narekovale razmere v obdobju, ki je 
sledilo monetarni osamosvojitvi Republike Slovenije v okto- 
bru 1991. Varovanje pred učinki visoke inflacije z vezavo 
zneska denarne obveznosti na pokazatelje gibanja domačih 
cen ali na tečaj tuje valute (v nadaljevanju: indeksacija) pa je 
tudi sicer postalo običajna sestavina pravnih poslov, katerih 
predmet so denarne obveznosti v domačem denarju. Takšno 
obnašanje je razširjen pojav v gospodarstvih z visoko infla- 
cijo, medtem ko v državah z dolgoletno monetarno stabil- 
nostjo praviloma prevladuje uporaba denarnega nomina- 
lizma. V gospodarstvih, kjer udeleženci denarnih transakcij 
trdno in dolgoročno zaupajo stabilnosti cen, so denarne 
obveznosti določene nominalno tudi pri dolgoročnih poslih, 

Slika 1 — prikaz gibanja mesečne stopnje rasti cen na 
drobno v Republiki Sloveniji (R) od oktobra 1991 do maja 
1995 

Kljub ustalitvi gibanja cen ostaja določilo o indeksaciji denar- 
nih obveznosti v domačem denarju običajna sestavina poslov, 
ne glede na rok dospelosti denarnih obveznosti. Znesek 
denarne obveznosti je vezan na mesečno stopnjo rasti cen na 
drobno tudi pri tistih poslih, pri katerih je to popolnoma 
nesmotrno - ko npr. denarna obveznost dospe znotraj enega 
samega meseca in se stopnja rasti cen na drobno medtem 
sploh ne more spremeniti. Očitno je, da indeksacija denarnih 
obveznosti v domačem denarju v veliki meri ne izvira več iz 
potrebe po zaščiti upnika pred razvrednotenjem denarja, tem- 
več gre za ravnanje po inerciji. 
Ne glede na ugotovitev, da se zaradi zniževanja in ustalitve 
stopnje inflacije zmanjšuje nujnost indeksacije denarnih 
obveznosti v domačem denarju, pa je mogoče z gotovostjo 
trditi, da je indeksacija denarnih obveznosti s stopnjo rasti 
cen na drobno v preteklem mesecu neustrezna. Obdobje, za 
katerega je stopnja rasti cen na drobno izračunana, ni enako 
obdobju, v katerem se uporablja: stopnja rasti cen na drobno 

medtem ko se z zmanjševanjem tega zaupanja skrajšuje tudi 
ročnost poslov, pri kateri so upniki še pripravljeni prevzeti 
tveganje razvrednotenja denarja. V gospodarstvih s hiperin- 
flacijo je takšna ali drugačna indeksacija denarnih obveznosti 
redna sestavina vseh poslov, ne glede na rok dospelosti. 
Nedavna izkušnja s hiperinflacijo je privedla do takšnega 
obnašanja tudi udeležence obligacijskih razmerij v Republiki 
Sloveniji. 

Od uveljavitve zakona o obrestni meri zamudnih obresti se je 
inflacija v Republiki Sloveniji občutno znižala. Spodrvja slika 
prikazuje gibanje mesečnega indeksa rasti cen na drobno 
v Republiki Sloveniji od monetarne osamosvojitve oktobra 
1991 do maja 1995. 

v preteklem mesecu zato sploh ne odraža tiste rasti cen na 
drobno, ki je relevantna za ohranitev realne vrednosti denar- 
nih obveznosti. Zlasti udeleženci dolžniško-upniških razmerij, 
katerih predmet je denarna obveznost v domačem denarju 
s kratkim rokom dospelosti, so izpostavljeni povsem enakemu 
inflacijskemu tveganju, kot če indeksacija ne bi bila dogovor- 
jena. 

Kot kaže, zgolj znižanje stopnje inflacije samo po sebi še ne 
pripelje do izoblikovanja vzorcev obnašanja, značilnih za 
gospodarstva s stabilnimi cenami. Indeksacija denarnih 
obveznosti s stopnjo rasti cen na drobno v preteklem mesecu, 
ki je normalna posledica visoke inflacije preteklih let, in 
kakršno predpisuje tudi veljavni zakon o obrestni meri 
zamudnih obresti, je globoko zakoreninjeno ravnanje. Kljub 
očitni nepotrebnosti in neustreznosti glede na spremenjene 
okoliščine je povsem gotovo, da bo prehod k ustreznejši 
praksi postopen in dolgotrajen. 
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Prvi korak k postopni deindeksaciji denarnih obveznosti je 
v prvi polovici maja 1995 storila Banka Slovenije, ki je obja- 
vila, da bo pri instrumentih denarne politike z rokom dospelo- 
sti do enega meseca obrestne mere določala nominalno, pri 
instrumentih z daljšim rokom dospelosti pa bo stopnjo rasti 
cen na drobno v preteklem mesecu nadomestilo artimetično 
povprečje teh stopenj v zadnjih treh mesecih, zaokroženo na 
eno decimalno mesto. Nadomestitev stopnje rasti cen na 
drobno v prejšnjem mesecu z njenim trimesečnim povpreč- 
jem omogoča ob ohranitvi indeksacije večjo predvidljivost 
gibanja indeksiranega denarnega zneska, obenem pa prav 
tako omogoča uporabo podatkov, ki v trenutku sklenitve 
posla niso znani. 

Usklajeno z Banko Slovenije je ravnalo tudi Ministrstvo za 
finance, ki je nemudoma uveljavilo enako prakso pri deponi- 
ranju prostih likvidnostnih presežkov proračuna Republike 
Slovenije. Po priporočilu Sveta Banke Slovenije Združenju 
bank Slovenije je od 1. 6. 1995 začela uporabljati indeksacijo 
denarnih obveznosti z aritmetičnim povprečjem mesečnih 
stopenj rasti cen na drobno v preteklih treh mesecih mesecu 
tudi večina bank. 

Predlagani zakon bo omogočil hitrejše prilagajanje obrestne 
mere zamudnih obresti gibanjem obrestnih mer na trgu, saj 
bo za določanje njene višine pristojna in odgovorna Vlada 
Republike Slovenije. Odpravljena bo uporaba stopnje rasti 
cen na drobno, v vlogi variabilnega dela obrestne mere 
zamudnih obresti, ki zagotavlja ohranjanje realne vrednosti 
glavnice, pa jo bo nadomestila temeljna obrestna mera. 
Ostale določbe v predlaganem besedilu so namenjene ustvar- 
janju zakonskega okvira, ki bo omogočil postopen prehod 
k ustreznejšemu režimu obrestnih mer. 

2. NAČELA ZAKONA 

Predlagano besedilo ne vsebuje določb o višini predpisane 
obrestne mere zamudnih obresti, temveč uveljavlja načelo, da 
je njena višina spremenljiva. Če naj opravlja svojo ekonomsko 
funkcijo, mora predpisana obrestna mera zamudnih obresti 
nujno odražati tekoča gibanja obrestnih mer. 

Vlada Republike Slovenije bo lahko določila, da se predpi- 
sana obrestna mera zamudnih obresti za denarne obveznosti 
iz naslova javnih dajatev razlikuje od predpisane obrestne 
mere za denarne obveznosti, katerih temelj nastanka je pravni 
posel. S tem načelom bo dopuščena možnost, da se glede na 
različno naravo posameznih vrst denarnih obveznosti dolo- 
čijo tudi različne posledice zamude pri njihovi izpolnitvi. 

Predlog zakona vsebuje tudi določbo, ki v ustrezno modifici- 
rani obliki uvaja načelo iz 401. člena zakona o obligacijskih 
razmerjih, da obresti ipso iure prenehajo teči, ko vsota zapad- 
lih, pa ne plačanih obresti, doseže glavnico (prepoved ultra 
alterum tantum). S takšno določbo se ohranja povezava med 
glavnico in obrestmi, ki naj predstavljajo nadomestilo za upo- 
rabo glavnice in ne dajatve, ki bi bila sama sebi namen. 
Upnika ščiti pravilo, da je za uporabo določbe relevantna 
višina glavnice, povečana za obresti po temeljni obrestni meri 
od nastanka obveznosti dalje. 

Besedilo zakona izhaja tudi iz načela, naj predpisna obrestna 
mera zamudnih obresti predstavlja takšno breme za dolžnika, 
da njegova dajatev ne bo več enakovredna koristi, ki jo prejme 
z odlaganjem plačila. Zato je v besedilo vključena tudi zakon- 
ska domneva, da je pogodbena obrestna mera oderuška, če 
presega predpisano obrestno mero zamudnih obresti za 
denarne obveznosti iz obligacijskih razmerij. Vendar pa bo 
kljub takšni domnevi upnik lahko dokazoval, da dogovor 
o višji obrestni meri nima elementov oderuške pogodbe in na 
ta način ohranil dogovor v veljavi (obrnjeno dokazno breme). 

Nično je tudi pogodbeno določilo, s katerim se določitev 
obresti pušča na voljo enemu pogodbeniku. Nedopustno bi 
bilo prepuščati določitev obrestne mere eni stranki, ki bi svoje 
upravičenje utegnila zlorabiti na škodo druge stranke. 

Predlog zakona vsebuje tudi določilo o ničnosti indeksne 

(revalorizacijske) klavzule za denarne obveznosti z rokom 
dospelosti do 30 dni: na ta način se uveljavlja načelo denar- 
nega nominalizma za denarne obveznosti z najkrajšim rokom 
dospelosti, pri katerih se realna vrednost denarnih z indeksa- 
cijo ne varuje. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

Po uveljavitvi predlaganega zakona se bodo prihodki in 
odhodki državnega proračuna iz naslova zamudnih obresti 
prilagajali gibanju predpisane obrestne mere zamudnih 
obresti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna 
mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v doma- 
čem denarju od dneva nastanka doložnikove zamude do 
dneva plačila. 

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, 
če se tako dogovorijo stranke ali če tako določa poseben 
zakon. 

2. člen 

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se določi kot 
temeljna obrestna mera, povečana za število odstotnih točk, 
ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

Vlada Republike Slovenije lahko s predpisom iz prejšnjega 
odstavka določi, da je predpisana obrestna mera zamudnih 
obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine 
različna od predpisane obrestne mere zamudnih obresti za 
denarne obveznosti iz obligacijskih razmerij. 

3. člen 

Upnik denarne obveznosti v domačem denarju lahko od dolž- 
nika zahteva plačilo glavnice ter dospelih, pa ne plačanih 
pogodbenih in zamudnih obresti največ v znesku, ki je enak 
dvakratni višini neodplačane glavnice, povečane za obresti po 
temeljni obrestni meri od dneva nastanka obveznosti dalje. 

4. člen 

Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera za denarne 
obveznosti v domačem denarju, ki zagotavlja ohranitev nji- 
hove realne vrednosti (revalorizacijo). 

Temeljno obrestno mero določa Banka Slovenije s sklepom, 
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati prvega dne v naslednjem mesecu po objavi. 

5. člen 

Denarne obveznosti v domačem denarju, ki dospejo v plačilo 
več kot 30 dni po nastanku, se lahko revalorizirajo po stopnji, 
ki je enaka temeljni obrestni meri. 

Denarne obveznosti z rokom dospelosti do 30 dni se ne 
revalorizirajo. 

Pogodbeno določilo v nasprotju s prejšnjim odstavkom je 
nično in dolžnik dolguje tisto število denarnih enot. na kate- 
rega se glasi obveznost ter dogovorjene obresti od nerevalori- 
zirane glavnice. 

6. člen 

Osebe, ki morajo voditi poslovne knjige in izdelati poslovna 
poročila, so pri sestavljanju računovodskih izkazov dolžne 
uporabljati temeljno obrestno mero kot stopnjo revalorizacije 
denarnih obveznosti in terjatev, ki se v skladu z računovod- 
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skimi standardi revalorizirajo z indeksom rasti cen na drobno 
v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Če je dogovorjena obrestna mera višja od predpisane 
obrestne mere zamudnih obresti za denarne obveznosti iz 
obligacijskih razmerij na dan nastanka obveznosti, se takšen 
dogovor šteje za oderuško pogodbo, razen če upnik dokaže, 
da ni izkoristil stiske ali težkega gmotnega stanja dolžnika, 
njegove nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisno- 
sti ali da korist, ki si jo je izgovoril zase ali za koga tretjega, ni 
v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali 
storil ali se zavezal dati ali storiti dolžniku. 

Pogodbeno določilo, po katerem je določitev obrestne mere 
prepuščena eni stranki, je nično, dolžnik pa dolguje obresti 
po obrestni meri, ki je dogovorjena. Če so dogovorjene obre- 
sti, obrestna mera pa ni dogovorjena, dolguje dolžnik obresti 
po obrestni meri, ki je enaka splošni eskontni meri Banke 
Slovenije. 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 
o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS št. 14/92 in 
13/93). 

Do uveljavitve predpisa iz 2. člena tega zakona je predpisana 
obrestna mera zamudnih obresti enaka temeljni obrestni 
meri, povečani za 18 odstotnih točk. 

Do uveljavitve sklepa iz drugega odstavka 4. člena tega 
zakona se kot temeljna obrestna mera uporablja aritmetično 
povprečje mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki 
Sloveniji v preteklih treh mesecih, preračunano na letno 
raven. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za denarne obvezno- 
sti, nastale pred uveljavitvijo tega zakona. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagano besedilo v 1. členu vsebuje opredelitev pojma 
predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Smisel predpi- 
sane obrestne mere zamudnih obresti ni kogentna določitev 
obrestne mere zamudnih obresti, temveč zgolj zapolnitev 
blanketnih določb v predpisih, ki urejajo področje javnih 
prihodkov in v obligacijskih razmerjih nadomestiti voljo 
strank, če se ne dogovorijo drugače. Predpisana obrestna 
mera zamudnih obresti bo samo ena od možnih obrestnih 
mer zamudnih obresti in se bo uporabljala samo v primeru, če 
poseben zakon ali dogovor strank ne bo določil drugače. 

Ker višine obrestne mere zamudnih obresti ne bo določal 
zakon, temveč podzakonski akt iz prvega odstavka 2. člena 
predlaganega besedila, je izraz predpisana obrestna mera 
zamudnih obresti ustreznejši od izraza zakonita obrestna 
mera zamudnih obresti. Predpisana obrestna mera zamudnih 
obresti bo določena v razmerju do temeljne obrestne mere, ki 
bo v vlogi revalorizacijske stopnje nadomestila stopnjo rasti 
cen na drobno v Republiki Sloveniji. Če bo Vlada Republike 
Slovenije presodila, da je glede na drugačno naravo denarnih 
obveznosti iz naslova javnih dajatev potrebno določiti za 
zamudo pri izpolnjevanju teh obveznosti drugačne posledice, 
bo lahko v skladu z drugim odstavkom 2. člena določila, da se 
predpisana obrestna mera zamudnih obresti za denarne 
obveznosti iz naslova javnih dajatev razlikuje od predpisane 
obrestne mere za denarne obveznosti, katerih temelj 
nastanka je pravni posel. 

Določba 3. člena uveljavlja prepoved ultra alterum tantum: 
pogodbene in zamudne obresti od denarne obveznosti 
v domačem denarju prenehajo teči z dnem, ki skupni znesek 
denarne obveznosti, ki vključuje tudi zneske dospelih, pa ne 
plačanih pogodbenih in zamudnih obresti, doseže dvakratno 
višino neodplačane glavnice, povečane za obresti po temeljni 
obrestni meri od dneva nastanka obveznost dalje. Odtlej se 
glavnica denarne obveznosti obrestuje po temeljni obrestni 
meri. 

Določba prvega odstavka 4. člena besedila predloga vsebuje 
opredelitev temeljne obrestne mere kot tiste letne obrestne 
mere, ki zagotavlja ohranitev realne vrednosti denarnih 
obveznosti v domačem denarju. O višini temeljne obrestne 
mere bo odločal Svet Banke Slovenije. V skladu z drugim 
odstavkom 5. člena se denarne obveznosti z rokom dospelosti 
do 30 dni ne bodo revalorizirale, za revalorizacijo denarnih 
obveznosti z daljšim rokom dospelosti pa se bo lahko uporab- 
ljala temeljna obrestna mera. Tretji odstavek 5. člena uveljav- 
lja načelo denarnega nominalizma za denarne obveznosti 
z rokom dospelosti, krajšim od 30 dni. Temeljna obrestna 
mera bo nadomestila stopnjo rasti cen na drobno tudi pri 
sestavljanju računovodskih izkazov v skladu z računovod- 
skimi standardi (6. člen). 

V skladu z določbo prvega odstavka 7. člena predlaganega 
besedila bo upnik denarne terjatve, ki se bo obrestovala po 
obrestni meri višji od predpisane obrestne mere zamudnih 
obresti, nosil breme dokazovanja, da ne gre za oderuško 
pogodbo. Drugi odstavek istega člena pa vsebuje izrecno 
določbo o ničnosti določbe, s katero je določitev obrestne 
mere zamudnih obresti prepuščena eni od pogodbenih 
strank. Takšno pravilo je razbrati tudi iz zakona o obligacij- 
skih razmerjih, ki pa o tem ne vsebuje izrecne določbe. 

Dokler Banka Slovenije s podzakonskim predpisom ne bo 
določila drugačne višine temeljne obrestne mere, bo v skladu 
s tretjim odstavkom 8. člena predlaganega zakona temeljna 
obrestna mera enaka artimetičnemu povprečju mesečnih sto- 
penj rasti cen na drobno v preteklih treh mesecih, preračuna- 
nemu na letno raven. Dokler Vlada Republike Slovenije ne bo 
predpisala drugačne predpisane obrestne mere zamudnih 
obresti, bo predpisana obrestna mera zamudnih obresti 
enaka temeljni obrestni meri, povečani za 18 odstotnih točk. 
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Predlog zakona o 

AGENCIJI RS ZA SANACIJO BANK IN 

HRANILNIC 

- EPA 1166 - hitri postopek 

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

- PREDLOGA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Zaradi rezultatov na področju sanacije bank, začetka pro- 
cesa privatizacije bank in restrukturiranja državnih obvez- 
nic se je pokazala potreba po hitrejši uveljavitvi in oprede- 
litvi dodatnih meril za delovanje Agencije RS za sanacijo 
bank in hranilnic. Zato predlagamo, da se predlog zakona 
o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranil- 
nic uvrsti v obravnavo po hitrem postopku. 

Predlog zakona namreč razširja dejavnosti, ki jih lahko 
opravlja Agencija v primerjavi z obstoječo zakonodajo, ki 
ureja to področje, kar je pomembno predvsem za opredeli- 
tev nalog glede načina upravljanja s prevzetimi terjatvami, 
zaključka njihovega upravljanja in prenosa rezultata 
upravljanja na banko v sanaciji ter opredelitev nalog 
v zvezi s privatizacijo bank. 

Pri načinu upravljanja s prevzetimi terjatvami se namreč 
predlaga način prenosa rezultatov upravljanja s terja- 
tvami, kadar se le-ta ne zaključi z odpisom celotne terjatve 
ali s pridobitvijo denarnih sredstev (denarna sredstva so 
namreč že sedaj namenjena za odkup obveznic in s tem 
zmanjševanju javnega dolga Republike Slovenije), nazaj 
na banke v sanaciji, in sicer najkasneje v 30 dneh po 
zaključku upravljanja, banka v sanaciji pa vrne Agenciji 
ustrezno višino sanacijskih obveznic. S tem je podana 

osnova za zmanjševanje javnega dolga države in znižanje 
stroškov za izplačilo obresti že v proračunskem letu 1995. 

Glede na dosežene rezultate pri sanaciji bank (banki 
v sanaciji sta v letu 1994 poslovali z dobičkom ter sedaj že 
izpolnjujeta večino določil z dobičkom o bankah in hranil- 
nicah ter njegovih izvedbenih predpisih) se je v letu 1995 
pokazala potreba po pričetku procesa privatizacije bank 
v sanaciji. Agencija tako z začetkom procesa privatizacije 
bank v sanaciji pridobiva novo funkcijo, ki v veljavni zako- 
nodaji še ni opredeljena, in sicer naj bi Agencija pripravila 
prvi delovni osnutek program privatizacije bank v sanaciji 
in nato delovala kot usklajevalec stališč vseh sodelujočih 
pri pripravi programa privatizacije. 

Predlog zakona ne uvaja novih sistemskih rešitev, ker 
Agencija že obstaja in deluje, ampak uvaja samo še bolj 
podrobno opredelitev dejavnosti Agencije glede na njene 
naloge v procesu sanacije bank in opredelitev njenega 
statusa. 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državnmi sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Tatjana JERMAN, svetovalka ministra za finance. 
- Barbara ŽIGON, svetovalka ministra za finance. 

1. Prikaz stanja in razlogi za sprejem zakona 

Problemi slovenskih bank in bančnega sistema kot celote so 
številni in imajo dolgo zgodovino. Vzroki zanje se skrivajo 
v bankah samih, predvsem pa v okolju, v katerem so poslovale 
v okviru bivše Jugoslavije. O potrebnosti in nujnosti sanacije 
bank se je tako začelo govoriti že v okviru bivše Jugoslavije, 
vendar pa se sanacija bank ni nikoli začela zaradi poprejš- 
njega razpada Jugoslavije. Težave bank pa so se tako samo še 
povečevale. 

Slovenija je v času osamosvajanja v celoti podedovala takšno 
stanje v bančnem sistemu. Pri institucijah, ki so odgovorne za 
usmerjanje bančnega in finančnega sistema, je tako v pro- 
cesu osamosvajanja prevladalo stališče, da je urejen, stabilen 
in varen finančni sistem eden od temeljnih osnov za razvoj 
gospodarstva. Zato se je takoj začelo s sistemskim urejanjem, 
ki je združevalo elemente deregulacije bančništva in reforme 
finančnega sistema. Z Ustavnim zakonom za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) je zato Republika Slovenija 
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uredila prenos jamstva za dinarske in devizne vloge od fede- 
racije in Narodne banke Jugoslavije na Republiko Slovenijo. 
Med prvimi zakoni v Republiki Sloveniji pa sta bila sprejeta 
zakon o bankah in hranilnicah ter zakon o predsanaciji, sana- 
ciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (oba Ur. I. RS, št. 1/ 
91), ki temeljita na tržnih principih in mednarodno priznanih 
finančnih standardih. Nova zakonska ureditev seveda ni 
mogla odpraviti dolga leta nakopičenih težav v bankah, zato 
je bilo potrebno nadaljevati s pripravami na sanacijo bank. 

Na podlagi zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvida- 
ciji bank in hranilnic je bil v letu 1991 izdan odlok o določitvi 
organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in ustanovitvi 
Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 
(Ur. I. RS, št. 17/91). Agencija je pričela z delom v okviru 
Banke Slovenije, ki je po določilih odloka opravljala tudi 
strokovna in administrativno tehnična dela za Agencijo v zvezi 
s sanacijo. V letu 1992 je Agencija pripravila strokovno pod- 
lago za začetek sanacije bank v obliki gradiv z naslovom 
Ocena obsega potrebne sanacije slovenskih bank in predlogi 
za ukrepe. Na podlagi teh analiz sta bila nato pripravljena dva 
zakona, ki sta opredeljevala višino potrebnih sredstev za 
sanacijo bank. Prvi je bil zakon o jamstvu Republike Slovenije 
za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur. I. 
RS, št. 57/92), ki je bil sprejet konec leta 1992 in je omogočal 
»čase by čase« sanacijo. Drugi pa je bil zakon o poravnavanju 
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93), ki 
je bil sprejet v začetku leta 1993 in je omogočal linearno 
sanacijo bank. Po sprejemu tega zakona in zaradi lastnih 
prizadevanj se je v nekaterih bankah položaj toliko izboljšal, 
da niso več izpolnjevale pogojev za uvedbo sanacije. 

Na podlagi sprejetih zakonov se je v začetku leta 1993 začela 
»čase by čase« sanacija, in sicer v tistih bankah, ki so še 
vedno izpolnjevale pogoje za uvedbo sanacije in v katerih je 
bilo ocenjeno, da bi stroški njihovega stečaja bili višji od 
stroškov njihove sanacije. Banka Slovenije je tako v januarju 
1993 izdala prvo odločbo o uvedbi sanacijskega postopka 
v Ljubljanski banki d. d., Ljubljana, v aprilu 1993 pa je sledila 
še izdaja odločbe o uvedbi sanacijskega postopka v Kreditni 
banki Maribor d. d., Maribor. 

Z začetkom sanacije bank so se spremenile tudi naloge Agen- 
cije. V maju 1993 je v skladu s potekom sanacije in spoznanji 
na podlagi tega procesa bila izdana uredba o Agenciji Repu- 
blike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 25/ 
93), ki je prilagodila predvsem organizacijo Agencije novim 
zahtevam. Zaradi obsežnosti in pomembnosti nalog pri sana- 
ciji bank se je kasneje dodatno pokazala tudi potreba po 
delitvi nalog in pooblastil organov upravljanja Agencije. 
V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o Agenciji 
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, ki je bila 
izdana v avgustu leta 1993 (Ur. I. RS, št. 50/93), je bilo upravlja- 
nje Agencije razdeljeno v dva dela, in sicer med Upravni 
odbor, ki je organ upravljanja Agencije in operativno nadzo- 
ruje njeno delo, ter Svet, ki je sestavljen iz predstavnikov 
različnih ministrstev in Banke Slovenije ter določa generalne 
smernice poteka sanacije bančnega sistema. 

V letu 1994 so se naloge Agencije ponovno razširile, in sicer 
z vstopom tretje banke v sanacijo ter s sprejemom Ustavnega 
zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 45/I), ki je omogočil ustanovitev Nove 
Ljubljanske banke d. d., Ljubljana in Nove Kreditne banke 
Maribor d. d., Maribor. 

Osnova za pripravo zakona o Agenciji Republike Slovenije za 
sanacijo bank in hranilnic se je zato pričela iz dveh poglavit- 
nih razlogov. 

Prvi razlog je spreminjanje zakonodaje, ki ureja bančno 
področje in hkrati tudi področje predsanacije, sanacije, ste- 
čaja in likvidacije bank in hranilnic. Zakon o predsanaciji, 
sanaciji in stečaju bank in hranilnic bo s sprejemom nove 
zakonodaje z bančnega področja prenehal veljati, ker je ta 
tematika smiselno vključena v novi bančni zakon. S tem bo 
prenehala veljati osnova, na kateri je izdana uredba o Agenciji 

Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, zato je 
potrebno to področje na novo urediti. 

Drugi razlog za pripravo predloga zakona, ki bo urejal delova- 
nje Agencije, pa je vsebinski. V zadnjem letu in pol delovanja 
Agencije, ko je sanacija bank pričela potekati v polni meri, so 
se pokazale potrebe po novi opredelitvi statusa Agencije ter 
bolj podrobni opredelitvi poslovanja Agencije in njenega nad- 
zora. V skladu z zakonodajo, ki je bila sprejeta v vmesnem 
obdobju (zakon o računskem sodišču), so v predlogu zakona 
upoštevane tudi te spremembe, ki naj bi zagotovile čim bolj 
smotrno uporabo proračunskih sredstev. 

2. Cilji in načela zakona 

Temeljne rešitve so: 

1. Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 
se preoblikuje v zavod po zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/ 
91); 

2. dejavnosti, ki jih lahko opravlja Agencija, zajemajo celotni- 
proces upravljanja z bankami v sanaciji in proces upravljanja 
s prevzetimi terjatvami od bank v sanaciji; 

3. viri financiranja omogočajo Agenciji pridobivanje zadostne 
višine sredstev za njeno delovanje; 

4. nadzor nad Agencijo opravljajo ustrezne institucije v skladu 
z obstoječo zakonodajo in potrebo po učinkoviti uporabi 
proračunskih sredstev; 

5. organi Agencije so opredeljeni v skladu s potrebami po 
operativnem delovanju Agencije ter generalni usmeritvi sana- 
cije bank. 

3. Finančne posledice zakona 

Finančna posredica zakona je zagotavljanje sredstev za delo- 
vanje Agencije, ki pa so bila proračunska postavka tudi že 
v zadnjih dveh letih po določilih prej veljavnega odloka in 
uredbe. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja vprašanja v zvezi s preoblikovanjem, poslova- 
njem in nadzorom Agencije Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu; Agencija) kot 
finančne organizacije, ki izvaja sanacijo bank in hranilnic (v 
nadaljnjem besedilu: banke) v Sloveniji. 

2. člen 

Agencija se preoblikuje v zavod po zakonu o zavodih (Ur. I. 
RS, št. 12/91) in tem zakonu. 

Firma Agencije je: Agencija Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic. 

Sedež Agencije je v Ljubljani. 

3. člen 

Agencija izvaja sanacijo banke na podlagi odločbe guvernerja 
Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka v banki in 
v skladu z zakonom. 

Agencija opravlja naslednje dejavnosti: 

1. zamenjuje bilančne in zunajbilančne terjatve in obveznosti 
bank v sanaciji za sanacijske obveznice; 

2. upravlja s terjatvami, pridobljenimi od bank v sanaciji (v 
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nadaljnjem besedilu: terjatve), v skladu z metodologijo, ki jo 
sprejme Agencija in ji da soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Agencija upravlja s posamezno terjatvijo največ 3 leta. 

Kadar Agepcija upravljanje s terjatvijo ne zaključi z odpisom 
celotne terjatve ali s pridobitvijo denarnih sredstev, prenese- 
rezultat upravljanja s terjatvijo nazaj na banko v sanaciji 
najkasneje v 30 dneh po zaključku upravljanja, banka v sana- 
ciji pa ji vrne ustreiho višino sanacijskih obveznic; 

3. upravlja z iztržkom od izterjanih terjatev, tako da: 

- izvaja reodkup sanacijskih obveznic v skladu z metodolo- 
gijo reodkupa, ki jo sprejme Agencija in ji da soglasje Vlada 
Republike Slovenije; 
- krije stroške upravljanja s terjatvami; 
- krije stroške restrukturiranja bank v sanaciji na podlagi 
sklepa Sveta Agencije, na katerega da soglasje Vlade Repu- 
blike Slovenije; 

4. izdaja poroštva v okviru upravljanja s terjatvami v skladu 
s posebnim zakonom; 

5. pripravi predlog programa privatizacije banke v sanaciji; 

6. izvaja nadzor preko nadzornega sveta nad poslovanjem 
banke v sanaciji. 

4. člen 

Viri financiranja Agencije so: 

1. prihodki, ki jih Agencija ustvari s svojim poslovanjem; 

2. del provizij za prenešene in potencialne obveznosti; 

3. del kupnine od prodaje prevzetih terjatev v višini največ 5% 
deleža izterjanih terjatev v preteklem kvartalu, ki ga Agencija 
lahko porabi za pokrivanje dokumentiranih stroškov, nastalih 
v procesu upravljanja s terjatvami. O višini kupnine, ki pripada 
Agenciji v posameznem kvartalu, odloča Vlada Republike 
Slovenije na predlog Agencije; 

4. sredstva iz proračuna Republike Slovenije. 

Uporaba sredstev iz proračuna Republike Slovenije in način 
njihovega črpanja se določita s pogodbo. 

Morebitni dobiček mora Agencija v 10 dneh po predložitvi 
letnega poročila iz 7. člena tega zakona nakazati v proračun 
Republike Slovenije. 

5. člen 

Agencija vodi poslovne knjige ločeno za opravljanje dejavno- 
sti in za institucionalni del. Kontni okvir za vodenje poslovnih 
knjig Agencije določi minister za finance v soglasju s Sloven- 
skim institutom za revizijo. 

Minister za finance določi tudi shemo bilance stanja, bilance 
uspeha in drugih poročil, ki jih uporablja Agencija. 

Poslovno leto Agencije je enako koledarskemu letu. 

6. člen 

Agencija predloži nerevidirano letno poročilo Ministrstvu za 
finance v roku dveh mesecev po preteku koledarskega leta. 

7. člen 

Agencija mora najpozneje do 30. junija vsakega leta predložiti 
Vladi Republike Slovenije v sprejem revidirano letno poročilo 
za preteklo leto. 

Agencija mora najpozneje do oktobra tekočega leta predložiti 
Vladi Republike Slovenije finančni načrt za prihodnje leto. 

8. člen 

Agencija predloži letno poročilo o svojem delu Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

9. člen 

Ministrstvo za finance najmanj enkrat letno opravi nadzor 
izdanih sanacijskih obveznic in reodkupa sanacijskih obvez- 
nic. 

10. člen 

Organi Agencije so: Svet, Strokovni svet in direktor. 

11.člen 
Svet nadzoruje delo in poslovanje Agencije in delo njenih 
organov ter določa splošne usmeritve za delo in poslovanje 
Agencije. 

Svet ima predsednika in štiri člane. 

Predsednika in člane Sveta imenuje Vlada Republike Slove- 
nije za dobo treh let. 

12. člen 

Strokovni svet je organ upravljanja Agencije. 

Strokovni svet ima predsednika in šest članov, ki jih za dobo 
treh let imenuje Vlada Republike Slovenije. En član Strokov- 
nega sveta je imenovan kot predstavnik Banke Slovenije. 
Člana Strokovnega sveta sta tudi direktor Agencije in en 
delavec s posebnimi pooblastili, ki ga predlaga direktor. 

13. člen 
Direktor vodi delo in poslovanje Agencije in izvršuje sklepe 
Strokovnega sveta. 

Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
Strokovnega sveta za dobo treh let. Direktor je lahko ponovno 

Agencija ima statut, ki ga sprejme Svet Agencije in mu da 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

S statutom se podrobneje določi zlasti organizacija in način 
poslovanja Agencije ter naloge organov Agencije. 

15. člen 
Vsaka oseba, ki je imela oziroma ima dostop do informacij in 
podatkov, ki so bile pridobljene pri opravljanju dejavnosti 
Agencije, je zavezana vse pridobljene podatke, informacije in 
dejstva obravnavati kot poslovno skrivnost. 

16. člen 

Agencija mora uskladiti svojo organizacijo, poslovanje in akte 
z določbami tega zakona v roku 3 mesecev od njegove uvelja- 
vitve. 
Minister za finance določi kontni okvir, shemo bilance stanja, 
bilance uspeha in drugih poročil, ki jih uporablja Agencija, 
najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Vlada Republike Slovenije imenuje člane organov Agencije 
najkasneje v roku 1 meseca od uveljavitve tega zakona. 

17. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati uredba 
o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 
(Ur. I. RS, št. 25/93 in 50/93). 

18. člen 

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

Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic opredeljuje preoblikovanje in način poslova- 
nja Agencije. 

Agencija je bila ustanovljena leta 1991 z odlokom o določitvi 
agencije, ki izvaja sanacijski postopek, in o ustanovitvi Agen- 
cije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. 
RS, št. 17/91 in 38/92), delo pa je nadaljevala po določilih 
uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic (Ur. I. RS, št. 25/93 in 50/93). S tem zakonom pa se bo 
Agencija preoblikovala v zavod v skladu z zakonom o zavodih 
(Ur. I. RS, št. 12/91) in tem zakonu. 

Zakon nadalje opredeljuje dejavnosti, ki jih opravlja Agencija. 
Dejavnosti so predvsem vezane na upravljanje s terjatvami, ki 
jih je Agencija prevzela od bank v sanaciji. Agencija prav tako 
vrši nadzor nad izvajanjem sanacijskega programa v posa- 
mezni banki in bo pripravila predlog za privatizacijo posa- 
mezne banke. 

Viri financiranja Agencije so prihodki, ki jih Agencija ustvari 
s svojim poslovanjem, del provizij za prenešene in potenci- 
alne obveznosti, del kupnine od prodaje prevzetih terjatev 
v višini največ 5% od deleža izterjanih terjatev v posameznem 
kvartalu, katerega konkretno višino določi Vlada Republike 
Slovenije na predlog Agencije, ter sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije. 

Agencija vodi poslovne knjige na podlagi kontnega okvirja, ki 
ga določi minister za finance. Minister za finance določi tudi 
shemo bilance stanja, bilance uspeha in drugih poročil. 

Nadzor nad poslovanjem Agencije vrši že računsko sodišče 

BELEŽKE: 

v skladu z zakonom o računskem sodišču (Ur. I. RS, št. 48/94). 
Ministrstvo za finance pa bo vršilo nadzor samo nad izdanimi 
sanacijskimi obveznicami in reodkupom teh obveznic. Revi- 
zijo letnega obračuna Agencije opravi pooblaščeni revizor, 
revidirano letno poročilo pa Agencija predloži Vladi Repu- 
blike Slovenije najkasneje do konca junija tekočega leta. 
Finančni načrt Agencije pa mora Agencija predložiti Vladi 
Republike Slovenije do konca oktobra tekočega leta za pri- 
hodnje leto. 

Agencija prav tako enkrat letno predloži poročilo o svojem 
delu Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Organi Agencije so Svet, Strokovni svet in direktor. Svet 
določa splošne usmeritve za delo in poslovanje Agencije ter 
nadzira njeno delo. Strokovni svet je organ upravljanja Agen- 
cije. Dopolnitev vsebine tega zakona glede na veljavno 
uredbo pa je določilo, da sta obvezna člana Strokovnega 
sveta direktor Agencije in en delavec Agencije s posebnimi 
pooblastili. Takšno določilo bo ustvarilo še tesnejšo povezavo 
med sprejemanjem odločitev v Agenciji in njihovim izvaja- 
njem. 

Dopolnitev vsebine zakona je tudi določilo o poslovni skrivno- 
sti, ki velja za člane Sveta in Strokovnega sveta, zaposlene 
v Agenciji ter vse druge osebe, ki so imele dostop do informa- 
cij, ki so bile pridobljene pri opravljanju dejavnosti Agencije. 

Agencija mora uskladiti svoje poslovanje in organizacijo ter 
■ ustanovitvene in druge akte z določili tega zakona v roku 
3 mesecev od njegove uveljavitve. Vlada Republike Slovenije 
mora v roku 1 meseca od uveljavitve zakona imenovati člane 
organov Agencije, kot so opredeljeni v tem zakonu. 

* 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 ZEMLJIŠKI 

KNJIGI 

- EPA 1164 - skrajšani postopek 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani podslanec 
v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ZEMLJI- 
ŠKI KNJIGI 

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33 /95. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora pred- 

lagam, da se zakon obravnava in sprejme po skrajšanem 
postoku, ker gre za prenehanje veljavnosti ene same do- 
ločbe. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj Miro- 
slav Mozetič. 

Miroslav Mozetič, l.r. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o zemljiški knjigi v drugem odstavku 15. člena določa, 
da se v zemljiški knjigi pri fizični osebi za povezovanje z dru- 
gimi evidencami uporabi identifikacijska številka iz central- 
nega registra prebivalstva ali registra tujcev. S tako določbo 
je uzakonjeno stanie popolne dostopnosti podatkov o fizični 
osebi, ki je v zemljiški knjigi navedena v zvezi z vknjiženo 
nepremičnino. Iz tega razloga je potrebna predlagana spre- 
memba zakona. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona izhaja iz dejstva, da je zemljiška knjiga javna 
knjiga. Zemljiško knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka 
listin. V glavno knjigo vpisani podatki so javni in jih sme, pod 
nadzorom pooblaščenega delavca, vsakdo brezplačno pre- 
gledovati. Cilj predlaganega zakona je, da se prepreči, da 
kdorkoli na podlagi popolne dostopnosti identifikacijske šte- 
vilke iz centralnega registra prebivalstva ali registra tujcev 
lahko pride do vseh drugih evidenc, ki se vodijo o fizični 
osebi. S tem, ko tega podatka v zemljiški knjigi ne bi bilo več, 
bi bilo vzpostavljeno načelo varovanja osebnih podatkov tudi 
v zemljiški knjigi in v zvezi z njo preprečene možne zlorabe. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
ČUNA " 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun RS. 

BESEDILO ODLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE PREDLO- 
ŽENA SPREMEMBA 

»15. člen , 

Ob pravici, ki se vpiše, se označi tudi imetnik te pravice. 

Fizična oseba, ki je imetnik pravice, se označi z imenom, 
priimkom, rojstnim datumom in prebivališčem. Za povezova- 
nje z drugimi evidencami se uporabi identifikacijska številka 
iz centralnega registra prebivalstva ali registra tujcev. 

Pri tem se lahko pridobi in uporabi identifikacijska številka iz 
centralnega registra prebivalstva in drugih javnih registrov, če 
tako določa zakon. 

Pravne osebe, ki so imetniki vpisanih pravic, se označijo 
z imenom in sedežem. 

Če je imetnik vpisane pravice pravna oseba, ki se vpisuje 
v sodni register, se označi s firmo in sedežem, kot sta vpisana 
v sodnem registru, ter z enotno identifikacijsko številko; če se 
ne vpisuje v sodni register pa s podatki iz drugega javnega 
registra, ki ga določa zakon. 

Solastninska pravica na skupnih prostorih, delih objektih in 
napravah v večstanovanjskih hišah in na funkcionalnem zem- 
ljišču se vpiše v korist vsakokratnih etažnih lastnikov.« 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zemljiški knjigi (Ur. I. RS, št. 33/95) se v 15. členu 
v drugem odstavku črta drugi stavek. 

2. člen 

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

Predlog zakona v 1. členu črta kot sestavino oz. podatek s'ra prebivalstva ali registra tujcev, 
v zemljiški knjigi identifikacijsko številko iz centralnega regi- V 2. členu je opredeljen začetek veljavnosti zakona. 

BELEŽKE: 

* 
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Predlog odloka o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PROSTORSKIH SESTAVIN 

DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA 

DRUŽDENEGA PLANA RS 

- EPA 728 - draga obravnava 

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

- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN 
SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na 
podlagi stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 16/2-1995. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu odloka o spremem- 

bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije 
- druga obravnava. 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 
prostorsko planiranje. 

1. BESEDILO ODLOKA 

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in 
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/ 
90) ter na podlagi 166. člena v povezavi s 172. členom Poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
40/93 in 80/94) je Državni zbor Republike Slovenije na. . seji, 
dne. . . 1995 sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembah In dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 

Republike Slovenije 

1.člen 
(Uvodne določbe) 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sesta- 
vin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000 (Uradni list SRS št. 1/86, 41/87, 12/89 in 39/90 ter 
Uradni list RS št. 27/91; v nadaljevanju: dolgoročni plan) in 
prostorskih sestavin Družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986 - 1990 (Uradni Ist SRS št. 2/86, 41/87 in 23/89; 
v nadaljevanju srednjeročni plan), ki se nanašajo na zasnove 
državnega prometnega omrežja s področja magistralnih cest 
in železniških prog teg zasnovo kolesarskega omrežja. 

2. člen 
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana) 

(1) Besedilo točke 3.1.31. se spremeni tako, da se glasi: 

»Temeljne dolgoročne naloge razvoja prometa in zvez so: 
izgrajevanje optimalne strukture prometnega sistema ter nje- 
gove povezanosti z mednarodnim prometnim sistemom; 
izboljšanje kakovosti prometnih storitev in znižanje transport- 
nih stroškov v ceni proizvodov; povečanje deleža domačih 
prometnih organizacij v blagovnem in turističnem deviznem 
prilivu na podlagi ugodnega geoprometnega položaja Slove- 
nije in spodbujanje tranzitnega prometa na železnici, krepitev 
varnostne in obrambne sposobnosti prometa za učinkovito 
delovanje v spremenjenih razmerah; racionalna raba energije 
v prometu ter zmanjševanje negativnega vpliva prometa na 
okolje. 

Vrstni red izgradnje posameznih infrastrukturnih objektov bo 
opredeljen z nacionalnimi programi. 

Cilji razvoja prometa so: 
(a) izgrajevanje optimalne strukture prometnega omrežja 
v Republiki Sloveniji, v okviru mednarodnega prometnega 
sistema, z namenom: 
- z ustrezno prometno infrastrukturo omogočiti uravnote- 
žen prostorski razvoj 
- z usklajevanjem razvoja omrežja naselij in razvoja pro- 
metnega omrežja dosegati čim boljšo prometno dostopnost 
vseh območij v Sloveniji; 
(b) izboljšanje kakovosti prometnih storitev In znižanje tran- 
sportnega dela in stroškov tudi z racionalno rabo energije 
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v prometu; 
(c) zmanjševanje negativnih vplivov prometa in prometnega 
omrežja na okolje. 

Za zagotavljanje izvajanja politik, strategij in razvojnih 
nalog prostorskega razvoja se v zasnovi prometnega 
omrežja zasledujejo naslednje usmeritve razvoja prometa: 
(a) kompleksnost, varnost in humanost prometa; 
(b ) raznovrstnost in multifunkcionalnost prometa in promet- 
nega omrežja. 

V odvisnosti od zasnove urbanega omrežja, ki mu sledi 
sistem ustrezno funkcionalno kategoriziranih prometnih 
vozlišč, je zasnovana in ustrezno kategorizirana tudi pro- 
metna infrastruktura. Z vključevanjem središč in njihovih 
vplivnih območij v mednarodne prometne tokove je omogo- 
čena vključitev in aktivna vloga urbanega omrežja Slovenije 
v širše evropsko omrežje mest. S tako povezavo je uveljav- 
ljen interes Slovenije za boljšo vključitev v omrežje evrop- 
ske prometne infrastrukture.« 

(2) Besedilo točke 3.1.32. se spremeni tako, da se glasi: 

»Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge pred- 
nosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma o nujno- 
sti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev železniške 
infrastrukture kot temeljnega kopenskega prometnega 
sistema, h kateremu bodo množično usmerjeni in koncentri- 
rani prometni tokovi predvsem na daljših razdaljah. Razvojne 
načrte bomo dopolnili tako, da bo omogočena preusmeritev 
večjega dela tovornega prometa s ceste na železnico. Za 
vzpostavitev funkcionalne klasifikacije železniškega 
omrežja ter za ustrezno rabo železniške infrastrukture bo 
nujno potrebno zgraditi drugi tir ter po potrebi rekonstruirati 
glavni progi I. reda Ljubljana—Jesenice in Koper—Divača za 
hitrosti do 160 km/h, izvesti rekonstrukcije za hitrosti do 160 
km/h na glavni progi I. reda Sežana—Divača-Ljubljana—Zi- 
dani Most-Maribor—Šentilj in Zidani Most-Dobova; rekon- 
struirati progo za hitrosti do 160 km/h v smeri Pragersko- 
-Ormož-Murska Sobota in jo prekategorizirati iz regi- 
onalne proge v glavno progo I. reda ter zgraditi nov odsek 
glavne proge I. reda Murska Sobota—Hodoš, postopno 
rekonstruirati tudi glavno progo I. reda Pivka—Ilirska 
Bistrica ter modernizirati glavno progo II. reda v sme- 
ri Sežana-Anhovo-Jesenice. Z regionalno progo Lenda- 
va-Murska Sobota je treba Lendavo navezati na slovensko 
železniško omrežje. Potrebno bo pričeti s posodabljanjem 
železniških vozlišč Ljubljana, Jesenice, Sežana, Pivka, Mari- 
bor in Celje; posodobiti potniški postaji Ljubljana in Novo 
mesto, proge primestnega prometa, ranžirni postaji Zalog in 
Tezno ter najbolj obremenjene progovne odseke, postopno 
elektrificirati proge, povečati osne obremenitve prog, poso- 
dobiti signalno varnostne in telekomunikacijske naprave 
(digitalni železniški telekomunikacijski križ), vlečne in pre- 
vozne zmogljivosti ter uvesti v mednarodni sistem povezano 
vodenje transportnega procesa. 

Na trasah opuščenih železniških prog bo možna le taka raba 
zemljišč, ki bo dolgoročno omogočila gradnjo prog za pri- 
mestni in medmestni železniški promet. Pri pripravi Prostor- 
skega plana RS naj se prouči potek trase sodobne železni- 
ške proge na relaciji Otiški vrh (Dravograd)—Slovenj Gra- 
dec—Velenje ter smotrnost izgradnje in tras sodobnih želez- 
niških prog v smereh opuščenih prog, zlasti možnosti želez- 
niških povezav Jesenice-Rateče/Trbiž, Trst/Koper-Piran/ 
Sečovlje, Ljubljana-Vrhnika ter povezave do ostalih sre- 
dišč širših lokalnih skupnosti. Prav tako je treba proučiti 
smotrnost in potek trase nove proge za visoke hitrosti (250 
km/h) v smeri slovensko-italijanska meja-Ljubijana-slo- 
vensko-hrvaška meja.« t 

Železniško omrežje bo posodobljeno tako, da bodo glavne 
proge I. reda zagotavljale hitrosti vlakov praviloma do 160 
km/h, glavne proge II. reda do 120 km/h, regionalne proge 
pa od BO do 100 km/h, v odvisnosti od prostorskih in drugih 
pogojev. 

(3) Besedilo točke 3.1.33. se spremeni tako, da se glasi: 
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Z vidika vključitve v evropski sistem cest bomo vzdrževali 
oziroma ohranjali obstoječe cestno omrežje, odpravljali ozka 
grla oziroma rekonstruirali cestne odseke in s tem povečali 
propustnost, varnost prometa in vozne hitrosti na cestnem 
omrežju Republike Slovenije. Na podlagi zahtev po poveča- 
nju varnosti prometa in potovalnih hitrostih ter ob upošteva- 
nju prometnih obremenitev bomo optimizirali dograjevanje 
cestnega omrežja z razpoložljivimi sredstvi. Pri tem bodo 
imele prednost ceste za daljinski promet (avtoceste in hitre 
ceste). 

Osnovno daljinsko cestno omrežje tvori avtocestni križ 
Koper-Ljubljana-Maribor—slovensko/madžarska meja in 
Karavanke—Ljubljana—Obrežje z odcepom v smeri proti 
Fernetičem, prečno avtocestno povezavo preko maribor- 
skega prometnega vozlišča v smeri proti Šentilju in v smeri 
proti Gruškovju, prečno povezavo preko koprskega promet- 
nega vozlišča s hitrima cestama v smeri proti Škofijam in 
v smeri proti Sočergi ter priključno avtocesto mimo Izole do 
Lucije, prečno povezavo s priključno avtocesto Razdrto—Vr- 
tojba ter prečno povezavo s hitro cesto v smeri Postoj- 
na—Jelšane. 

Središča regionalnega pomena se z daljinskim cestnim 
omrežjem in med seboj povezujejo z glavnimi cestami: 
Robič-Tolmin—Idrija-Logatec, Peršeti-Nova Gorica—Vr- 
tojba, Unec-Cerknica-Sodražica—Žlebič, Koper-Šmar- 
je- Dragonja, Rateče-Hrušica, Korensko sedlo-Podkoren, 
Ljubelj-Podtabor, Kranj-Škofja Loka-Cerkno-Želin, Vodi- 
ce-Radomlje-Krtina, Ljubljana-Kočevje-Petrina, Škoflji- 
ca—Šmarje-Sap, Novo mesto-Metlika-mejni prehod Met- 
lika, Metlika-Crnomelj-Kočevje, Dravograd-Velenje-Ce- 
Ije-Laško-Zidani Most-Sevnica-Krško-Drnovo, Troja- 
ne—Izlake—Trbovlje—Zidani Most, Celje—Rogaška Slati- 
na—Dobovec, Slovenska Bistrica-Bizeljsko-Čatež ob Savi, 
Vič—Dravograd—Maribor, Gornja Radgona—Murska Sobo- 
ta-Ljutomer-Ormož, Videm pri Ptuju-Ormož, Petišovci- 
-Lendava-Dolga vas. Na tej ravni cestnih povezav bo tako 
omogočena dobra povezanost vseh središč policentričnega 
razvoja Slovenije. 

Središča lokalnega pomena so navezana na prometno 
omrežje višje kategorije in s podobnimi središči sosednjih 
dežel z regionalnimi cestnimi povezavami. Smeri cestnih 
povezav vseh kategorij potekajo tako, da bodo v svojem 
vplivnem območju zajele kar največje število urbanih sre- 
dišč. Zasnova omrežja cestnih povezav omogoča, da bo po 
izgradnji novih in rekonstrukciji ter posodobitvi obstoječih 
cest, večini prebivalcev omogočen dostop do regionalnega 
razvojnega središča v času 30 minut z javnimi prevoznimi 
sredstvi. 

Rekonstruirali in posodobili bomo državno in lokalno cestno 
omrežje predvsem,v smereh, kjer promet opravičuje gradnjo 
in le kot dopolnilo železniškemu prometu. 

Po izgradnji avtocest in hitrih cest se obstoječe magistralne 
ceste, ki potekajo vzporedno z njimi, razporedijo med regi- 
onalne ceste in izjemoma znotraj naselij glede na funkcijo 
ceste v nižje kategorije cest. Obvozne ceste mimo naselij bo 
možno izjemoma graditi tam, kjer bo predhodno preverjeno, 
da ni možno z urbanističnimi in prometnimi ukrepi ustrezno 
rešiti prometnih problemov na obstoječem cestnem omrežju 
v naseljih in pod pogojem, da se lahko obvozna cesta 
ustrezno umesti v prostor tako, da omogoča ustrezen urbani 
razvoj, da je prometnotehnično skladna z razvojem naselja 
in njegovimi oblikovnimi prvinami ter da je okoljevarstveno 
sprejemljiva. 

Na problematičnih, ogroženih in strateško pomembnih 
področjih, predvsem obmejnih, še posebno ob južni meji 
s Hrvaško, se načrtuje izgradnja cest ustreznega ranga, ki 
naj omogočijo prebivalcem s teh območij povezavo in 
dostop do lokalnih in regijskih središč ter povezavo z osta- 
lim cestnim omrežjem v Sloveniji. 

V cestnem prometu bomo pospeševali razvoj javnega potni- 
škega prometa, zlasti mestnega in primestnega in nanj preu- 
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smerjali individualni promet. Režijske prevoze bo treba preu- 
smerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z manjšim škodlji- 
vim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo manj okolju 
škodljivih snovi. Sestavni del gradnje novih cest bo tudi zaš- 
čita okolja pred emisijami prometa. 

V večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogonska 
vozila, če bodo analize stroškov in koristi upravičile tako 
usmeritev. Uvajali bomo tudi opremo in informacijske sisteme 
za ureditev prometa. 

Nova avtocesta na odseku med Malencami in Šentjakobom 
bo v delu, kjer poteka skozi najbolj naseljeno območje od 
vključno območja največjega vpliva na KCL Psihiatrično 
kliniko do železniške proge, izvedena s prekritjem, ki bo 
omogočilo večnamensko rabo prostora. 

Na obstoječi avtocesti med Verdom in Ravbarkomando bo 
na odseku, kjer prihaja do številnih kolizij motornih vozil 
z medvedi, izvedeno prekritje z renaturacijo dolžine pri- 
bližno 500 m, da bo možen prehod velikih sesalcev po 
njihovi naravni poti.« 

(4) Za besedilom točke 3.1.33. se doda nova točka, ki se glasi: 

»3.1.33/1. Pri načrtovanju novih ter modernizaciji in rekon- 
strukciji obstoječih prometnih povezav, določanju njihovih 
potekov ter naprav in ukrepov v zvezi z njihovo gradnjo in 
obratovanjem je potrebno upoštevati naslednje usmeritve 
in pogoje: 

(a) Pogoji za regionalni in urbani razvoj in njegovo vzpodbu- 
janje so zlasti: 

— čim boljše in uravnoteženo medsebojno prometno pove- 
zovanje regij, urbanih središč, prometnih vozišč ter obmej- 
nih in drugih območij znotraj Slovenije, kot podlaga za 
njihovo prostorsko in gospodarsko integracijo; 
— čim bolj neposredna vključenost Slovenije v sistem 
evropskih prometnih smeri, tako tistih, ki potekajo preko 
slovenskega ozemlja kot onih v soseščini; 
- varčna in smotrna raba prostora, zaradi česar je za nove 
prometne povezave treba v največji možni meri uporabiti 
obstoječe infrastrukturne koridorje; 
- ohranjanje in razvoj potencialov prostora za poselitev, 
infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti ter rekre- 
acijo in turizem; 
- zagotavljanje funkcionalne zaokroženosti naselij in dru- 
gih območij dejavnosti v prostoru; 
- ustvarjanje pogojev za razvoj obstoječih in novih gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti, odvisnih od prometa; 
— ohranitev obstoječih in nadomestitev morebitnih preki- 
njenih povezav, ki morajo omogočiti učinkovito prehodnost 
prostora. 

(b) Zagotovljena mora biti prometna učinkovitost, ki jo omo- 
goča predvsem: 

— čim krajša dolžina tras in ustrezna razporeditev priključ- 
kov z vidika zmanjševanja prevoženih razdalj in voznega 
časa vseh vozil na omrežju (zmanjševanje prometnega 
dela); 
- povezanost in usklajenost z ostalimi prometnimi omrežji 
(razmestitev priključkov, prestopi na druge prometne si- 
steme); 
- povečanje prometne varnosti, ki jo zagotavlja predvsem 
ustrezen tehnični standard povezav, glede na značilnosti in 
vrste prometa; 
— izboljšanje prometne dostopnosti (ravni prometnih uslug) 
za čim večji del prebivalstva; kar pomeni, da je potrebno 
prometnice pripeljati v bližino večjih naselij, vendar ob 
hkratni ohranitvi njihove prostorske in funkcionalne sklenje- 
nosti in maksimalni mikrolokacijski zaščiti krajine in bivalnih 
okolij; 
— možnost izvedbe takšnih tehničnih elementov (horizon- 
talni in vertikalni radiji, vzponi, izgubljene višine, prečni 
profil), ki omogočajo varen in gospodaren promet. 

(c) Varovanje življenjskega okolja ljudi in naravnih sestavin 
okolja, kar pomeni: 

- čim manjše obremenitve ljudi in njihovega življenjskega 
okolja z emisijami (hrup, plini, prah in druge); 
- ohranjanje in izboljševanje bivalnih in delovnih pogojev; 
- zmanjševanje negativnih vplivov glede na nevtralizacij- 
sko in regeneracijsko sposobnost sestavin naravnega oko- 
lja (zrak, voda, tla, rastlinski in živalski svet) ter celotnega 
ekosistema; 
- varovanje količine in kakovosti naravnih virov (kmetijska 
zemljišča, gozdovi, vodni viri, rudnine, energetski viri); 
- varovanje naravnih in kulturnih vrednot prostora 
(naravna in kulturna dediščina, identiteta, struktura, 
pestrost, enkratnost, simbolna vrednost); 
- ohranjanje ekološke pestrosti (izjemni biotopi, pestrost 
vrst, naravno ohranjeni ekosistemi); 
- ohranjanje oziroma omogočanje prehodnosti prostora za 
divje živali. 

(č) Upoštevana mora biti gospodarnost, ki jo določajo zlasti: 

- uresničljivost predlogov glede na stvarne tehnološke 
možnosti gradnje; 
- višina stroškov naložbe, obratovanja in vzdrževanja; 
- interna stopnja donosnosti naložbe: zagotovljeno mora 
biti vračilo naložbe v obliki koristi skupnosti in uporabnikov 
skupaj s posrednimi učinki in koristmi ohranjanja omrežja; 

- prilagajanje tehničnih elementov značilnostim prostora 
ter predvidenemu obsegu in vrstam prometa: 
- omogočanje postopne (etapne) gradnje glede na pro- 
metne potrebe in ekonomske možnosti; 
- preprečevanje podvajanja zmogljivosti obstoječih pro- 
metnih povezav z novimi povezavami. 

(d) Istočasno mora biti za podrobnejše načrtovanje promet- 
nih povezav preverjena družbena sprejemljivost gradnje in 
v okviru možnosti vključeni širši lokalni interesi.« 

(5) Za točko 3.1.33/1 se doda nova točka, ki se glasi: 

»3.1.33/2. Omrežje kolesarskih povezav zagotavlja možnosti 
varne in zdrave uporabe kolesa za zadovoljevanje vsako- 
dnevnih potreb dela in bivanja (dostop do delovnih mest, 
nakupi Itd.), rekreacijskih in športnih potreb, dostopa do 
najpomembnejših turističnih območij ter ombočij naravnih 
znamenitosti v Sloveniji in v širšem prostoru. 

Omrežje je oblikovano s ciljem, da se zagotovi varnost 
kolesarjev, izboljša stanje okolja s tem, da se posamezna 
območja razbremenijo motornega prometa ter ustvarijo 
boljše možnosti prebivalcem, da skrbijo za zdravje. 

Kolesarske povezave so glede na funkcijo razvrščene na: 
(a) daljinske kolesarske povezave, ki omogočajo navezavo 
omrežja na omrežje evropskih kolesarskih poti in omogo- 
čajo tranzit skozi Slovenijo; 
(b) glavne kolesarske povezave, ki omogočajo povezavo 
med središči regionalnega pomena; 

(c) regionalne kolesarske povezave, ki omogočajo dostop 
do najpomembnejših turističnih območij ali središč ter 
območij izjemnih naravnih znamenitosti ter do središč 
pomembnejšega lokalnega pomena v Republiki Sloveniji, 
skladne z zasnovo regionalnih cestnih poveazv; 
(č) kolesarske povezave, ki omogočajo dostop med osta- 
limi naselji in območji ter kolesarske povezave znotraj na- 
selij. 

Daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave 
sestavljajo državno kolesarsko omrežje in so nova obvezna 
izhodišča dolgoročnega plana. Državne kolesarske pove- 
zave se praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, 
v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze ali kolesarski 
pasovi na cestišču. 

15 poročevalec, št. 31 



Usmeritve za izvedbo zasnove omrežja kolesarskih po- 
vezav. 
— omrežje kolesarskih povezav mora biti sklenjeno in prila- 
gojeno krajinskim lastnostim območja: 
— kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medse- 
bojno povezane; 
— kolesarske povezave se morajo praviloma navezovati na 
postajališča in postaje javnega potniškega prometa ozi- 
roma parkirne površine za motorna vozila; 
I— kolesarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno 
tehnično-servlsno infrastrukturo (servisi za popravilo koles, 
kolesarnice...); 
— nove kolesarske povezave bodo zgrajene tam, kjer za ta 
namen ni mogoče uporabiti obstoječih cest; 

— v omrežje kolesarskih povezav bodo glede na državni 
interes preurejene ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali 
opuščene trase drugih infrastruktur ipd., ki ustrezajo kriteri- 
jem za kolesarske poti. 
Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo 
lokalne kolesarske povezave, ki niso del državnega kolesar- 
skega omrežja.« 

(6) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebina 
Karte III. Zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez, 
v merilu 1 : 250 000 v delu zasnova železniškega omrežja in 
zasnova cestnega omrežja, nadomesti z novo Karto III.a 
Zasnova železniškega in cestnega omrežja ter s Karto III.b 
Zasnova kolesarskega omrežja, v merilih 1 : 250 000. 

3. člen 
(Spremembe In dopolnitve srednjeročnega plana) 

(1) V prvem odstavku točke 4.2.2. se črtata besedi »jugoslo- 
vanski in« ter besedilo: »in zlati tehnično-tehnološko povezo- 
vanje z jugoslovanskim prometnim sistemom«. 

(2) V tretjem odstavku točke 4.2.2. se besedilo: »ter zgradili 
okoli 324 km avtocest in magistralnih cest« nadomesti z bese- 
dilom: 
»ter zgradili avtoceste in hitre ceste po etapah in dinamiki, 
•opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest; 
rekonstrukcije, modernizacije in novogradnje drugih držav- 
nih cest pa po etapah, opredeljenih v Nacionalnem pro- 
gramu razvoja in vzdrževanja glavnih in regionalnih cest.« 

(3) Četrti stavek četrtega odstavka točke 4.2.2 se nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: 
»Prednostna smer izgradnje železniške infrastrukture je 
v smeri proti Madžarski: Ormož-Hodoš preko Ljutomera ter 
Murske Sobote. Etapnost izgradnje, posodobitve in uveljav- 
ljanja železniškega prometa v Sloveniji ter navezavo na 
evropsko omrežje določa Nacionalni program razvoja slo- 
venske železniške infrastrukture.« 

(4) Zadnji stavek četrtega odstavka točke 4.2.2 se nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: 
»V kartografskem delu na karti 3.a Železniško in cestno 
omrežje so v skladu z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana opredeljene trase na področju železniškega omrežja. 
Etape, dinamiko in finančne vire za gradnjo železniškega 
omrežja opredeljuje Nacionalni program razvoja slovenske 
železniške infrastrukture.« 

(5) Zadnji stavek petega odstavka točke 4.2.2 se nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: 
»V kartografskem delu na karti 3.a Železniško in cestno 

omrežje, so v skladu z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana opredeljene trase na področju cestnega omrežja. 
Gradnjo najbolj obremenjenih in za Slovenijo strateško 
pomembnih državnih cest opredeljujejo po etapah, dinamiki 
izgradnje in finančnih virih Nacionalni program izgradnje 
avtocest in Nacioalni program razvoja in vzdrževanja glav- 
nih in regionalnih cest.« 

(6) Za šestim odstavkom točke 4.2.2. srednjeročnega plana 
se vstavi besedilo novega sedmega odstavka, ki se glasi: 

»V kartografskem delu na karti 3.b Kolesarsko omrežje so 
v skladu z obveznimi izhodi šči dolgoročnega plana oprede- 
ljene trase na področju kolesarskega omrežja. Etape, dina- 
miko in finančne vire za gradnjo kolesarskega omrežja 
opredeljuje nacionalni program.« 

Prejšnji sedmi do štirinajsti odstavek postanejo osmi do 
petnajsti odstavek. 

(7) V kartografskem delu srednjeročnega plana se vsebina 
Karte št. 3 Prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita 
območja, v merilu 1 : 250000, v delu Cestno omrežje in 
Železniško omrežje, nadomesti z novo Karto 3.a Železniško 
in cestno omrežje in novo Karto 3.b Kolesarsko omrežje, 
v merilih 1 : 250 000. 

4. člen 
(PRIČETEK VELJAVNOSTI) 

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

2. KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA 

Kartografski del odloka o spremembah in dopolnitvah pro- 
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
nega plana Republike Slovenije vsebuje naslednje karte 
v merilu 1 : 250 000: 

Karta III.a Zasnova železniškega in cestnega omrežja, 
Karta III.b Zasnova kolesarskega omrežja, 
Karta 3.a Železniško in cestno omrežje, 
Karta 3.b Kolesarsko omrežje. 

Originale kart v formatu A-0 hrani Urad Republike Slovenije za 
prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor, 
Zupančičeva 6, Ljubljana; kopije kart hrani Odbor za infra- 
strukturo in okolje pri Državnem zboru Republike Slovenije, 
Tomšičeva 5, Ljubljana. 

3. PRILOGA K ODLOKU 

Iz tehničnih razlogov reprodukcije je vsebina kartografskega 
dela predloga odloka shematično prikazana v prilogi pred- 
loga odloka na naslednjih publikacijskih kartah v približnem 
merilu 1 : 1 000 000: 

Dolgoročni plan: 
Publikacijska karta III.a. 1 Zasnova železniškega omrežja 
Publikacijska karta III.a.2 Zasnova cestnega omrežja 
Publikacijska karta lli.b.1 Zasnova kolesarskega omrežja 

Srednjeročni plan: 
Publikacijska karta 3.a.1 Železniško omrežje 
Publikacijska karta 3.a.2 Cestno omrežje 
Publikacijska karta 3.b.1 Kolesarsko omrežje 
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Uvod 

Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu- 
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predlog odloka) opra- 
vil na svoji 28. seji dne 16. 2. 1995 in ga sprejel kot primerno 
podlago za pripravo odloka za drugo obravnavo. Ob tem je 
zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga odloka za 
drugo obravnavo upošteva stališča Državnega zbora, ki jih je 
ta sprejel ob prvi obravnavi predloga odloka ter mnenje 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora RS k temu predlogu odloka. 

Predlagatelj je stališča Državnega zbora RS k posameznim 
členom in kartografskemu delu predloga odloka v celoti upo- 
števal ter v skladu z njimi dopolnil predlog odloka za drugo 
obravnavo. Nekaterih od teh stališč pa iz v nadaljevanju obra- 
zloženih razlogov ni mogel podpreti ali vsaj ne v predlagani 
rešitvi, zato v amandmajski obliki predlaga njihovo opustitev 
ali drugačno razreševanje zadeve, na katero se stališče 
nanaša. Z amandmaji predlagatelja so nadalje predlagane še 
nekatere spremembe in dopolnitve posameznih rešitev iz prve 
obravnave predloga odloka z namenom, da se le ta izboljša. 
Spremembe in dopolnitve novih daljinskih cest in železniških 
prog so bile okoljevarstveno preverjene v posebni študiji, ki 
med drugim določa pogoje za umestitev načrtovanih promet- 
nih infrastruktur v prostor. 

Predlagatelj je pri pripravi odloka za drugo obravnavo, 
v skladu s stališči Državnega zbora pod štev. 3, upošteval 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Držav- 
nega zbora. Vlada je tem stališčem sledila tako, da je besedilo 
predloga odloka za drugo obravnavo pravno-tehnično uredila 
in opravila redakcijske izboljšave, ki ne spreminjajo vsebine 
prvotnih rešitev. Besedilo predloga odloka za drugo obrav- 
navo je urejeno tako, da so spremembe in dopolnitve posa- 
meznih točk dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana razvrščene pod eno napovedno besedilo, ne pa kot 
v predlogu odloka za prvo obravnavo, ko so bila napovedna 
besedila navedena za vsako posamezno spremembo ali 
dopolnitev besedila veljavnih planskih aktov. 

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve, da je potrebno za drugo fazo obravnave 
tega akta oceniti tudi potrebnost sprememb v prvem in dru- 
gem odstavku točke 3. 1. 31 in prilagoditi besedilo plana 
besedilu predloga odloka. Osnovno besedilo je oblikoval 
tako, da skupaj z novim besedilom odloka predstavlja vsebin- 
sko povezane in konzistentne planske usmeritve. 

Stališča Državnega zbora Republike Slovenije 

Upoštevano je stališče Državnega zbora pod št. 2.1, da naj 
predlagatej pri pripravi odloka za drugo obravnavo smiselno 
upošteva sprejete sklepe in amandmaje Državnega zbora ob 
drugi obravnavi Nacionalnega programa razvoja slovenske 
železniške infrastrukture ter zagotovi ustrezen prikaz zasnove 
železniškega omrežja. Skladno s predlogom Nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture za 
tretjo obrvnavo je predlagatelj dopolnil besedilo v drugem 
odstavku 2. člena predloga odloka ter zasnovo železniškega 
omrežja v kartografskem delu odloka. 

Predlagatelj je del zadnjega stavka drugega odstavka točke 3. 
1. 32 dolgoročnega plana nadomestil z novim tekstom 
v skladu s stališčem Državnega zbora pod št. 2.2, da se pri 
pripravi prostorskega plana Republike Slovenije prouči potek 
tras sodobnih železniških prog v smereh opuščenih prog 
zlasti na relaciji Otiški Vrh (Dravograd) - Slovenj Gradec 
- Velenje ter da se dopolni besedilo s posodobitvijo glavne 
proge II. reda v smeri Sežana-Anhovo-Jesenice. 

Stališče Državnega zbora, da mora biti v odloku nedvoumno 
opredeljeno osnovno daljinsko cestno omrežje, ter da se 

našteje vse prometne smeri glavnih cest, je predlagatelj upo- 
števal tako, da je besedilo 2. člena pod (3) dopolnil z besedi- 
lom, ki gaje Državni zbor sprejel pod stališči štev. 2.3, 2.4., 2.5 
in 2.6. ter skladno z besedilom odloka dopolnil Karto III. a 
- Zasnova cestneaa omrežia in Karto 3.a. - Cestno omrežje, 
vsebino teh kart pa prikazal na publikacijskih kartah lll.a.2 in 
3.a.2, v prilogi predloga odloka. Potrebno pa je opozoriti, da 
predlagani potek avtoceste proti Madžarski in predlagani 
poteki hitrih cest proti Hrvaški v juhozahodni Sloveniji še niso 
usklajeni na meddržavni ravni. V kolikor se s sosednjima 
državama ne bo mogoče dogovoriti o prehodu avtoceste 
preko slovensko-madžarske državne meje pri Genterovcih ali 
Dolgi vasi oziroma slovensko-hrvaške pri Sočergi in Jelšanah 
bo potrebno ponovno spremeniti planske akte Republike Slo- 
venije. 

Po proučitvi navedenih dopolnil pa predlagatelj nekaterim 
stališčem Državnega zbora ne more slediti in zato predlaga za 
drugo obravnavo predloga odloka ustrezne amandmaje na 
nekatere dopolnitve, ki jih je Državni zbor sprejel ob prvi 
obravnavi predloga odloka. Prdedlagatelj daje amandma na 
stališče Državnega zbora pod štev. 2.4, da se nova obalna 
cesta med Koprom, Izolo in Lučjo kategorizira kot priključna 
avtocesta. Predlagatelj smatra, da mora biti nova obalna cesta 
razvrščena v kategorijo hitrih cest. Za povezavo med mesti 
Koper-lzola-Piran je najbolj ustrezna hitra (mestna) cesta, 
saj ima ta za razliko od kategorije priključna avtocesta neko- 
liko skromnejše gradbeno tehnične karakteristike, kar bo 
omogočilo boljše prilagajanje ceste krajini in mestnim ambi- 
entom slovenske Istre, tako po oblikovni kot po ostalih vidi- 
kih. Kategorija hitra cesta omogoča tudi pogostejše in nivoj- 
ske priključke, kar je ugodno tako s prometnega vidika kot 
tudi z vidika urbanističnega oblikovanja. Ne glede na nekoliko 
skromnejše gradbene in tehnične karakteristike bo taka cesta 
glede na sedanji in predvideni promet popolnoma zadoščala, 
saj bo služila predvsem povezovanju treh obalnih mest in 
njihovem navezovanju na avtocestno omrežje, ne pa tudi 
tranzitnemu prometu proti hrvaški Istri. Zato bo hitra cesta 
potekala le do Lucije, od tu dalje proti hrvaški meji pa bo 
cesta nižje kategorije. Argument, da bi uvrstitev obalne ceste 
med hitre ceste onemogočila njeno uvrstitev v Nacionalni 
program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ne vzdrži, 
saj so v predlog nacionalnega programa uvrščene tudi druge 
hitre ceste (ljubljanska severna obvoznica in mariborska hitra 
cesta), in ceste nižjih kategorij (cesta Slovenska Bistrica-Ptuj 
-Ormož). Amandma je v skladu s sklepi in stališči Državnega 
zbora ob drugi obravnavi predloga Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Sloveniji. 

Na podlagi sklepov in stališč Državnega zbora pod štev. 2.6, 
tretja alinea, da se prouči in po potrebi umesti med smeri 
glavnih cesta tudi smeri Kranj-Škofja Loka-Tolmin, Godovič 
-Ajdovščina, Ajdovščina-Stanje!-Sežana in Nova Gorica 
- Bovec, je predlagatelj ponovno vsestransko preveril te pred- 
loge in je na tej podlagi v predlogu odloka za drugo obrav- 
navo upošteval predlog, da se med glavne ceste razvrsti 
povezava Kranj-Škofja Loka-Tolmin (oziroma Kranj-Želin, 
kjer se ta povezava priključi na -Keltiko«) ter večji del pove- 
zave Nova Gorica-Bovec, to je Nova Gorica-Peršeti pri Tol- 
minu, kjer se ta smer priključi na "Keltiko«. Predlagatelj tako 
sprejema stališče, da se med glavne ceste uvrsti smer Vrtojba 
-Nova Gorica-Peršeti (priključek na glavno cesto Logatec 

Idrija - Tolmin-Robič) in Kranj-Škof ja Loka-Cerkno-Že- 
lin (priključek na glavno cesto Logatec-ldrija-Tolmin-Ro- 
bič), ker ti cestni smeri po najkrajši poti povezujeta regionalna 
središča Novo Gorico, Kranj in Videm (Udine) v sosednji 
deželi. Proučevani sta bili dve varianti povezave in sicer po 
Selški dolini ter Poljanski dolini. Zaradi gospodarskega 
potenciala območja, navezave večjega deleža prebivalstva na 
glavno cesto in zaradi krajše povezave regionalnih središč 
Nove Gorice in Kranja se predlaga glavna cesta Kranj-Škofja 
Loka -Cerkno-Zelin. Ugotovil je, da po kriterijih, ki veljajo za 
razvrstitev vseh državnih cestnih povezav v tem predlogu 
odloka, med glavne ceste ni možno uvrstiti smeri Nova Gori- 
ca-Bovec odsek te ceste med Starim selom pri Kobaridu in 
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Bovcem, smer Godovič-Ajdovščina in smer Ajdovščina - Šta- 
njel-Sežana, ker te ceste ne povezujejo središč regionalnega 
pomena ali teh z daljinskim cestnim omrežjem (določeno 
v besedilu 2. člena pod (3) predloga odloka), niti take preraz- 
vrstitve med glavne ceste ne utemeljuje obseg prometa na teh 
cestnih povezavah. 
Predlagatelj tudi ne more podpreti stališč Državnega zbora 
pod štev. 2.6., prva in druga alinea, da se med glavne ceste 
kategorizirajo smeri: Žlebič-Sodražica-Cerknica-Unec, 
Brežice - Bizeljsko-Slovenska Bistrica in Metlika-Črnomelj 
-Kočevje. Predlaga se, da te smeri ostanejo v kategoriji 
regionalnih povezav. Te smeri namreč po kriterijih, ki veljajo 
za razvrstitev državnih cest v predlogu odloka ne povezujejo 
središč regionalnega pomena ali teh z daljinskimi cestami. 
Poleg tega ne opravičuje takšne kategorije niti obseg pro- 
meta. V celoti ti cestni odseki ne zadoščajo ali izobljšujejo 
osnovnih načel ureditve prometa kot so načelo zagotavljanja 
določene ravni oskrbljenosti prebivalstva s prometno infra- 
strukturo, ki omogoča primerno dostopnost: načelo gospo- 
darnosti prometne infrastrukture, ki zagotavlja, da se po 
zagotovitvi potrebne dostopnosti gradi predvsem tista pro- 
metna infrastruktura, ki oskrbuje kar se da veliko število 
(potencialnih) uporabnikov: načelo učinkovitosti, ki daje 
prednost prometnicam katerih večkriterialni mejni učinki 
glede na vložena sredstva najbolj učinkovito rešujejo pro- 
metne probleme in načelo prijaznosti do okolja, ki daje pred- 
nost tistim oblikam in smerem prometa, ki ob enaki stopnji 
gibljivosti prebivalstva in odvijanju blagovnih tokov povzro- 
čajo najmanjšo škodo okolju tako pri rabi prostora in prostor- 
skih omejitvah kakor tudi pri vplivih, ki jih povzroča samo 
odvijanje prometa. Ker so obravnavane smeri, glede na neka- 
tere od naštetih osnovnih načel, (parcialno) argumentirane 
tudi v prid razvrstitvi med glavne ceste, so po funkciji med 
glavnimi in regionalnimi cestami. Obstoja možnost, da bi te 
cestne povezave v bodočem prostorskem planu Slovenije 
uvrstili med glavne ceste II. reda, ki pa niso predmet tega 
predloga odloka. 

V predlogu odloka za prvo obravnavo je bila v obalnem 
območju slovenske Istre poleg osnovne variante omrežja 
hitrih in glavnih cest v smeri proti slovensko-hrvaški meji, 
prikazana tudi variantna rešitev tega omrežja, z nalogo, da se 
v predlogu odloka za drugo obravnavo, na podlagi strokovnih 
presoj, predlaga optimalna zasnova tega omrežja. Vlada na 
podlagi dodatnih proučitev meni, da je za obalno območje 
ustreznejša kategorizacija cest, predstavljena v osnovni vari- 
anti. Po tej varianti naj bi bila cesta čez Sočergo označena kot 
hitra cesta, cesta Koper-Dragonja pa kot glavna četa. Za 
hitro cesto čez Sočergo je potrebno oceniti posege v prostor 
in okolje in tem ocenam ustrezno prilagoditi tehnične ele- 
mente te ceste. Cesta Koper-Šmarje-Dragonja je kot glavna 
cesta, ki je namenjena tudi daljinskemu prometu in razbreme- 
nitvi obalne ceste, dvopasovnica z dodatnim tretjim pasom na 
vzponih. 

Razlogi za tako kategorizacijo cest izhajajo iz odločitev o šir- 
šem prometnem omrežju v jugozahodnem delu Slovenije, 
predvsem iz odločitve, da povezava Trst-Kozina-Reka čez 
Matarsko podolje iz razlogov varovanja naravne in kulturne 
dediščine, pa tudi varovanja vodnih virov, in ker ne povezuje 
slovenskih regijskih središč in pomembnih gospodarskih ter 
razvojnih področij, ni v interesu Slovenije. Obenem je Matar- 
sko podolje območje izjemnih krajinskih kvalitet in objektov 
podzemne naravne dediščine zaradi česar je predvideno za 
zavarovanje v okviru Kraškega regijskega parka, kar je 
obvezno republiško plansko izhodišče. Smeri (Trst) Koper 
-Sočerga-Reka in Trst (Koper)-llirska Bistrica (preko 
Divače in Postojne) sta sprejemljivejša alternativa zgoraj ome- 
njeni smeri. Zato je razumljiva uvrstitev ceste (Trst) Koper 
-Sočerga-Reka med hitre ceste, saj bo nase prevzela daljin- 
ske prometne tokove v smeri (Trst) Koper-Reka in (Trst) 
Koper-Pula (Vzhodna Istra) ter tako deloma razbremenila 
obalno cesto na prometno na/bolj obremenjenem odseku, 
med ankaranskim križiščem in Koprom. Cesta Koper-Šmar- 
je-Dragonja pa je uvrščena med glavne ceste, saj ta cesta 
v prvi vrsti služi razbremenitvi obalne ceste tranzitnih tokov 
proti Istri. Glede na vrsto prometa, ki naj bi se po njej odvijal, 
je ta cesta tipično medregionalna cesta. Takšno rešitev so 

v svojih pisnih stališčih do predloga odloka za prvo obravnavo 
podprle tudi občine Izola in Piran ter mestna občina Koper. 

V besedilu 2. člena pod (3) predloga odloka za drugo obrav- 
navo je upoštevano stališče Državnega zbora pod štev. 2.7., 
da se besedilo preoblikuje tako, da bodo smeri cestnih pove- 
zav vseh kategorij v svojem vplivnem območju zajele kar 
največje število urbanih središč. 

Prav tako je predlagatelj uskladil, v skladu s stališčem Držav- 
nega zbora pod štev. 2.8., besedilo 3. člena, ki se nanaša na 
nacionalne programe za ceste z besedilom v predlogu^akona 
o javnih cestah. 

V kartografskem delu predloga odloka za drugo obravnavo, 
v Karti lll.b Zasnova kolesarskega omrežja in v Karti 3. b Kole- 
sarsko omrežje so upoštevana stališča Državnega zbora pod 
štev. 2.9., da naj se v kolesarsko omrežje tretjega reda vključi 
relacija Lenart-Cerkvenjak-Videm-Bučečovci; nadalje, da 
se v smeri Šmarje pri Jelšah-Rogatec-Stoperce -Majšperk 
določi daljinska kolesarska povezava, odsek Majšperk-Polj- 

čane pa spremeni v glavno kolesarsko povezavo; da se uve- 
de glavno kolesarsko povezavo v smeri Ptuj-Juršinci-Go- 
mila-Sv. Jurij ob Ščavnici-Radenci; da se kolesarsko 
omrežje dopolni z obstoječo kolesarsko povezavo Murska 
Sobota-Lendava ter da se zagotovi navezavo na kolesarsko 
omrežje tudi zdraviliščem v Pomurju (prikazano na publikacij- 
ski karti lll.b.1 in publikacijski karti 3.b1 v prilogi predloga 
odloka). Vendar pa predlagatelj meni, da prav vse navedene 
spremembe in dopolnitve kolesarskega omrežja, ki jih je 
v svojih stališčih sprejel Državni zbor ob prvi obravnavi pred- 
loga odloka, na podlagi strokovnih kriterijev, ki veljajo za 
plansko razvrstitev vseh kolesarskih povezav v tem odloku, ni 
mogoče utemeljiti. Zato je v amandmajih Vlade Republike 
Slovenije predlagana smiselna prilagoditev stališč Državnega 
zbora (prikazano na publikacijskih kartah amandmajev Vlade 
Republike Slovenije, karti štev. lll.b. 1. in 3.b. 1). 

V kartografskem delu predloga odloka za drugo obravnavo je 
predlagatelj v celoti upošteval stališče Državnega zbora pod 
štev. 2.10, da morata biti kartografski prikaz sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Repu- 
blike Slovenije - zasnova železniškega omrežja in kartograf- 
ski prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin sred- 
njeročnega družbenega plana Republike Slovenije - železni- 
ško omrežje, v skladu s stališčem Državnega zbora pod štev. 
2.1, da naj predlagatelj pri pripravi odloka za drugo obravnavo 
smiselno upošteva sprejete sklepe in amandmaje Državnega 
zbora ob drugi obravnavi Nacionalnega programa razvoja 
slovenske železniške infrastrukture. 
Enako dosledno je predlagatelj pri pripravi odloka za drugo 
obravnavo upošteval stališče Državnega zbora pod štev. 2.11, 
da se kartografski prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije - zasnova 
cestnega omrežja in kartografski prikaz sprememb in dopol- 
nitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana 
Republike Slovenije - cestno omrežje, po potrebi uskladi 
v skladu s stališčem, sprejetim pod štev. 2.6, to je, da se med 
glavne ceste doda oziroma se prouči in po potrebi umesti še 
sedem drugih smeri. Po proučitvi vseh predlaganih smeri za 
glavne ceste, ki so vključene v predlog odloka za drugo 
obravnavo, na podlagi stališč Državnega zbora, predlagatelj 
predlaga amandma, da pet od predlaganih glavnih cest osta- 
nejo v tem odloku razvrščene med regionalne ceste, ena pa se 
razvrsti med glavne ceste le v delu predlagane smeri (glej 
amandmaje Vlade Republike Slovenije). Amandmaji Vlade 
Republike Slovenije so tudi kartografsko prikazani - kot 
amandmaji na kartografski del predloga odloka za drugo 
obravnavo (v prilogi k besedilu amandmajev). 

Državni zbor je ob prvi obravnavi predloga odloka sprejel 
stališče pod štev. 2.12, da se v 2. členu predloga odloka 
besedilo dopolni tako, da bo nedvoumno opredeljena izvedba 
večnamenskega pokritja sprejete trase avtoceste Malence 
- Šentjakob, v njenem najbolj naseljenem delu, od železniške 
proge do vključno območja največjega vpliva na KCL Psihia- 
trično kliniko. Predlagatelj je to stališče sicer moral upošte- 
vati v oblikovanju predloga za drugo obravnavo, vendar ored- 

poročevalec, št. 31 24 



laga amandma, da se predlagano besedilo ne vključi v ta 
odlok. 
Enako je predlagatelj vključil v predlog odloka za drugo 
obravnavo stališče Državnega zbora pod štev. 2.13, da se v 2. 
členu predloga besedilo dopolni tako, da bo opredeljena 
izgradnja tunela odprte gradnje z renaturacijo dolžine 500 
m med Verdom in Ravbarkomando, na lokaciji, kjer na avtoce- 
sti Vrhnika - Postojna prihaja do najbolj številnih kolizij 
motornih vozil z medvedi, tako da bo možen prehod velikih 
sesalcev po njihovi naravni poti. Vendar pa predlagatelj tudi 
v tem primeru z amandmajem predlaga, da je treba to stališče 
Državnega zbora reševati s prostorskimi izvedbenimi akti, 
v predlogu tega odloka pa je ustrezna usmeritev v četrtem 
odstavku 2. člena že podana. 

Predlagatelj je stališče Državnega zbora pod štev. 2.14 upo- 
števal v celoti, in sicer je besedilo 2. člena pod (2) predloga 
odloka za drugo obravnavo dopolnil tako, da so usmeritve in 

pogoji za načrtovanje upoštevajo tudi pri rekonstrukcijah in 
modernizacijah obstoječih prometnih povezav. 

Predlagatelj je pri pripravi odloka za drugo obravnavo upošte- 
val tudi stališče Državnega zbora pod štev. II. 1, da naj Vlada 
takoj pristopi k reševanju najnujnejših posegov glede cestnih 
povezav problematičnih področij, predvsem ob južni meji 
(Hrvaška) z namenom, da omogoči prebivalcem z ogroženih 
in strateško pomembnih področij povezavo in dostop do 
lokalnih in regijskih središč ter povezavo z glavnimi promet- 
nimi žilami. Besedilo 2. člena pod (3) predloga odloka za 
drugo obravnavo je dopolnil z besedilom, ki se nanaša na 
načrtovanje cest ustreznega ranga na takih območjih. S tem 
je dana možnost reševanja najnujnejših problemov, ne glede 
na to, da je problematika cest nižjega ranga od navedenih 
v predlogu odloka za drugo obravnavo in prekategorizacij le 
teh predmet predloga novega Prostorskega plana Republike 
Slovenije. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

K 2. členu: 

1. amandma 

V besedilu tega člena pod (2) se za prvim odstavkom točke 
3.1.32 doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Osnovno omrežje glavnih prog I. reda tvorita dve smeri. 
Prva smer omrežja glavnih prog I. reda je Koper-Ljubljan 
—Zidani Most-Celje-Maribor-slovensko/avstrijska meja 
z odcepi v smereh Divača-Sežana-slovensko/italijanska 
meja, Pivka-llirska Bistrica—slovensko/hrvaška meja, Pra- 
gersko—Ptuj—Ormož— Ljutomer—Murska Sobota—sloven- 
sko/madžarska meja ter Ormož-slovensko/hrvaška meja. 
Druga smer omrežja glavnih prog I. reda je slovensko/ 
avstrijska meja-Jesenice—Lesce-Kranj-Ljubljana-Zi- 
dani Most—Krško—Brežice—Dobova—slovensko/hrvaška 
meja. Obe smeri na odseku Ljubljana-Zidani Most sovpa- 
data. 
Središča regionalnega prometa, ki so izven smeri omrežja 
glavnih prog I. reda se na to omrežje navezujejo z glavnimi 
programi II. reda, pomembnejša središča nižjega pomena 
pa na omrežje glavnih prog II. reda z železniškim omrežjem 
regionalnih prog.« 

Obrazložitev 
Predlagatelj je v besedilu 2. člena pod (3) upošteval stališče 
Državnega zbora, da mora biti v odloku nedvoumno oprede- 
ljeno osnovno daljinsko cestno omrežje, ter da so naštete vse 
prometne smeri glavnih cest (stališča Državnega zbora štev. 
2.5). Zaradi konzistentnosti celotnega predloga odloka 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč- 
nega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slove- 
nije Vlada meni, da je smiselno dopolniti tudi opis železni- 
škega omrežja (v besedilu 2. člena pod (2)), tako da besedili 2. 
člena pod (2) in (3) postaneta vsebinsko in kvalitativno enako- 
vredna. 

2. amandma 

V besedilu tega člena pod (2) se za zadnjim odstavkom točke 
3.1.32 doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Da bi omogočili preusmeritev zlasti tranzitnega tovornega 
prometa skozi Slovenijo s cest na železnico, je treba v Ljub- 
ljani, Kopru in Mariboru zgraditi sodobne prometne termi- 
nale za kombiniran tovorni transport, v vseh regionalnih 
središčih Slovenije pa prometna vozlišča regionalnega 
pomena, ki bodo omogočala smotrno zbiranje, pretovarja- 
nje in distribucijo blaga v njihovih gravitacijskih območjih 
ter hitre in lahke pretovore blaga in prestope potnikov 
z enega prometnega sredstva na drugo obliko prometa. 
Zasnova prometnih terminalov za kombiniran transport je 
kot obvezno izhodišče prikazana na Karti III. a Zasnova 
železniškega in cestnega omrežja.« 

Obrazložitev 
Na podlagi ciljev razvoja prometa, navedenih v 2. členu pred- 
loga odloka, zlasti zmanjševanja negativnih vplivov prometa 
in prometnega omrežja na okolje ter znižanja transportnega 
dela in stroškov tudi z racionalno rabo energije, Vlada RS 
predlaga, da se v dolgoročnem planu, kot pomemben del 
osnovnega prometnega omrežja Slovenije, določijo makrolo- 
kacije najpomembnejših prometnih terminalov za kombiniran 
transport, ki bodo omogočala smotrno povezovanje zlasti 
cestnega in železniškega prometa, pa tudi Luke Koper in 
letališč Ljubljana in Maribor v integralno in povezano pro- 
metno omrežje ter s tem narodno-gospodarsko in za okolje 
najbolj ustrezno delitev prometa po posameznih delih pro- 
metne infrastrukture. 

V okviru prometnih vozlišč naj bi bile urejene tudi možnosti 
lahkega in hitrega prestopa med vsemi vrstami javnega in 
osebnega potniškega prometa tako, da se bodo v teh prestop- 
nih točkah povezovali železniški, avtobusni, letalski in pomor- 
ski ter individualni motorni, kolesarski in peš promet v inte- 
gralni prometni sistem. 

Sodobni mednarodni prometni terminali za kombiniran tran- 
sport naj bi bili zgrajeni v Ljubljani, Kopru in Mariboru; v regi- 
onalnih središčih Slovenije, ki so centri prometne gravitacije 
ožjih območij Slovenije pa je treba razviti prometna vozlišča 
regionalnega pomena, ki bodo omogočala racionalno zbira- 
nje, pretovarjanje in razvoz tovorov in blaga znotraj regije, pa 
tudi hitro, varno in lahko menjavo prometnih sredstev. Karto- 
grafski del amandmaja Vlade Republike Slovenije je prikazan 
na publikacijski karti lll.a.3 Zasnova prometnih vozlišč za 
kombiniran transport. 
3. amandma 

V besedilu tega člena pod (3) se v tretjem stavku prvega 
odstavka točke 3.1.33 besedilo »priključna avtocesta mimo 
Izole do Lucije« spremeni tako, da se glasi: »hitra cesta mimo 
Izole do Lucije«. 

Obrazložitev 
Vlada meni, da je za povezavo med mesti Koper-lzola-Piran 
najbolj ustrezna kategorija (štiripasovna) hitra cesta, saj ima 
ta za razliko od kategorije priključna avtocesta nekoliko 
skromnejše gradbeno tehnične karakteristike, kar omogoča 
boljše prilagajanje ceste krajini izjemnih kvalitet in mestnim 
ambientom slovenske Istre, tako po oblikovni kot po ostalih 
vidikih. Kategorija hitra cesta po potrebi omogoča tudi pogo- 
stejše in nivojske priključke, kar je ugodno tako s prometnega 
vidika kot tudi z vidika urbanističnega oblikovanja. Ne glede 
na nekoliko skromnejše gradbene in tehnične karakteristike 
bo kategorija hitre ceste glede na sedanji in predvideni pro- 
met popolnoma zadoščala, saj bi služila predvsem povezova- 
nju treh obalnih mest in nihovemu navezovanju na avtocestno 
omrežje, ne pa tudi tranzitnemu prometu proti hrvaški Istri. 
Zato bo hitra cesta potekala le do Lucije, od tu dalje do 
hrvaške meje pa bo cesta nižje kategorije. 
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Argument, da bi uvrstitev obalne ceste med hitre ceste one- 
mogočila njeno uvrstitev v Nacionalni program izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ne vzdrži, saj so v predlog 
nacionalnega programa uvrščene tudi ceste kategorije hitra 
cesta (ljubljanska severna obvoznica, mariborska hitra cesta) 
in nižje (cesta Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož). 

Amandma je v skladu s sklepi in stališči Državnega zbora RS 
ob drugi obravnavi predloga Nacionalnega programa izgrad- 
nje avtocest v Republiki Sloveniji. 

4. amandma 

V besedilu tega člena pod (3) se v četrtem stavku prvega 
odstavka točke 3.1.33 črta besedilo: »Unec - Cerknica 
- Sodražica - Žlebič, Korensko sedlo - Podkoren, Metlika 
- Črnomelj - Kočevje, Slovenska Bistrica - Bizeljsko 
- Čatež ob Savi«. 

Obrazložitev 
Predlagatelj sprejema stališče, da se med glavne ceste uvrsti 
smer Vrtojba - Nova Gorica - Peršeti (priključek na glavno 
cesto Logatec - Idrija - Tolmin - Robič) in Kranj - Skofja 
Loka - Cerkno - Želin (priključek na glavno cesto Logatec 
- Idrija - Tolmin - Robič). Ti cestni smeri po najkrajši poti 
povezujeta regionalna središča Novo Gorico, Kranj in Videm 
(Udine) v sosednji deželi. Proučevani sta bili dve varianti 
povezave in sicer po Selški dolini ter Poljanski dolini. Zaradi 
gospodarskega potenciala območja, navezave večjega deleža 
prebivalstva na glavno cesto in zaradi krajše povezave regi- 
onalnih središč Nove Gorice in Kranja se predlaga glavna 
cesta Kranj - Škofja Loka - Cerkno - Želin. 

Smeri Unec - Cerknica - Sodražica - Žlebič, Brežice 
- Bizeljsko - Slovenska Bistrica in Metlika - Črnomelj 
- Kočevje niso uvrščene med glavne ceste, tako kot to zahte- 
vajo sklepi in stališča Državnega zbora pod točko 2.6, ker po 
kriterijih, ki veljajo za razvrstitev državnih cest v predlogu 
odloka ne povezujejo središč regionalnega pomena ali teh 
z daljinskimi cestami. Poleg tega ne opravičuje takšne kate- 
gorije niti obseg prometa. V celoti ti cestni odseki ne zadoš- 
čajo ali izboljšujejo osnovnih načel ureditve prometa kot so 
načelo zagotavljanja določene ravni oskrbljenosti prebival- 
stva s prometno infrastrukturo, ki omogoča primerno dostop- 
nost; načelo gospodarnosti prometne infrastrukture, ki zago- 
tavlja, da se po zagotovitvi potrebne dostopnosti gradi pred- 
vsem tista prometna infrastruktura, ki oskrbuje kar se da 
veliko število (potencialnih) uporabnikov; načelo učinkovito- 
sti, ki daje prednost prometnicam katerih večkriterialni mejni 
učinki glede na vložena sredstva najbolj učinkovito rešujejo 
prometne probleme in načelo prijaznosti do okolja, ki daje 
prednost tistim oblikam in smerem prometa, ki ob enaki 
stopnji gibljivosti prebivalstva in odvijanju blagovnih tokov 
povzročajo najmanjšo škodo okolju tako pri rabi prostora in 
prostorskih omejitvah kakor tudi pri vplivih, ki jih povzroča 
samo odvijanje prometa. Ker so obravnavane smeri, glede na 
nekatere od naštetih osnovnih načel, (parcialno) argumenti- 
rane tudi v prid razvrstitvi med glavne ceste, so po funkciji 
med glavnimi in regionalnimi cestami. To pomeni, da bi jih 
bilo možno v predlogu novega prostorskega plana Republike 
Slovenije uvrstjti med glavne ceste II. reda. 

Predlagatelj je v skladu s sklepi in stališči Državnega zbora 
pod točko 2.6, da se prouči in po potrebi umesti med smeri 
glavnih cest še nekatere smeri cestnih povezav, skrbno anali- 
ziral te predloge. Ugotovil je, da po kriterijih, ki veljajo za 
razvrstitev vseh državnih cestnih povezav v tem predlogu 
odloka, med glavne ceste ni možno uvrstiti smeri Nova Gorica 
- Bovec odsek te ceste med Starim Selom pri Kobaridu in 
Bovcem, smer Godovič - Ajdovščina in smer Ajdovščina 
- Štanjel - Sežana, ker te ceste ne povezujejo središč regi- 
onalnega pomena ali teh z daljinskim cestnim omrežjem 
(določeno v tretjem odstavku 2. člena predloga odloka, prvi 
odstavek točke 3.1.33. dolgoročnega plana), niti take preraz- 
vrstitve med glavne ceste ne utemeljuje obseg prometa na teh 
cestnih povezavah. 

5. amandma 

V besedilu tega člena pod (3) se črtata zadnja dva odstavka 
točke 3.1.33 dolgoročnega plana. 

Obrazložitev 
V podtočki 2.12 stališč je Državni zbor RS naložil, da se v 2. 
členu predloga odloka besedilo dopolni tako, da bo nedvo- 
umno opredeljena izvedba večnamenskega pokritja sprejete 
trase avtoceste Malence - Šentjakob, v njenem najbolj nase- 
ljenem delu, od železniške proge do vključno območja naj- 
večjega vpliva na KCL Psihiatrično kliniko. V podtočki 2.13 
stališč pa je Državni zbor RS določil, da se v 2. členu predloga 
odloka besedilo dopolni tako, da bo opredeljena izgradnja 
tunela odprte gradnje z renaturacijo dolžine 500 m med Ver- 
dom in Ravbarkomando, na lokaciji, kjer na avtocesti Vrhnika 
- Postojna prihaja do najbolj številnih kolizij motornih vozil 
z medvedi, tako da bo možen prehod velikih sesalcev po 
njihovi naravni poti. 

Vlada RS v prvi vrsti ugotavlja, da ni zakonske podlage za 
umestitev tako konkretnih odločitev v državni plan. Podrobne 
rešitve izvedbe posameznih infrastrukturnih objektov in 
naprav namreč določajo prostorski izvedbeni načrti (lokacij- 
ski načrti), ki jih za odseke avtocest sprejema Vlada RS. Za te 
rešitve dolgoročni plan določa izhodišča oziroma usmeritve, 
ki so v procesu načrtovanja uporabljeni tudi kot merila za 
presojo primernosti projektiranih rešitev. Zato so v četrtem 
odstavku 2. člena predloga odloka določene številne usmeri- 
tve in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju ne 
le novih prometnih povezav, temveč tudi pri njihovih moderni- 
zacijah in rekonstrukcijah, pri določanju njihovih potekov, 
naprav in ukrepov v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem. 
V teh usmeritvah in pogojih sta smiselno upoštevani obe 
navedeni stališči Državnega zbora RS. Uresničitev zahteve iz 
podtočki 2.12 (večnamensko pokritje nove ljubljanske 
vzhodne avtoceste) je namreč omogočena z več pogoji, med- 
tem ko je stališče v podtočki 2.13 (prehod za velike sesalce 
preko obstoječe avtoceste med Verdom in Rabarkomando) 
upoštevano v pogoju, ki se nanaša na ohranjanje oziroma 
omogočanje prehodnosti prostora za divje živali. 

Smiselno upoštevanje zahteve o izvedbi večnamenskega 
pokritja dela ljubljanske vzhodne avtoceste omogoča tudi že 
maja 1994 sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno 
avtocesto od Malene do Šentjakoba in del severne obvozne 
ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list 
RS, št. 27/94). S to uredbo je namreč v poglavju o obveznostih 
investitorjev posegov v prostor in izvajalcev lokacijskega 
načrta (41. člen) ter v poglavju o dopustnih odstopanjih (tole- 
rancah) od načrtovanih rešitev (42. člen) naložena obveznost 
in dopuščena možnost, da se v fazi projektiranja poiščejo 
rešitve, ki so primernejše z ekonomskega, okoljevarstvenega, 
oblikovalskega in prometnotehničnega vidika. 

Uresničitev utemeljenega stališča o zagotovitvi prehoda veli- 
kih sesalcev po njihovi naravni poti preko zgrajenih avtocest 
ni možna le na zahtevani način. Še zlasti to velja za medvede, 
ki imajo kot selilci na velike razdalje v Sloveniji nekaj znanih 
selitvenih koridorjev, ni pa možno vnaprej določiti njihovih 
poti. Medved je namreč najbolj nepredvidljiva žival, ki se ne 
obnaša po predvidljivem vzorcu. Hkrati za njega sedanji način 
zavarovanja avtocest z žično mrežasto ograjo ne predstavlja 
nepremostljive ovire. Zato bo učinkovita rešitev problema 
prehajanja medvedov in drugih velikih sesalcev (volkovi, jele- 
njad, srnjad, divje svinje, gamsi, itd.) dosežena s celovito 
sanacijo obstoječih avtocest in z upoštevanjem pogojev pri 
gradnji novih, za oboje pa so podlaga strokovno temeljito 
proučene rešitve. Na takšni podlagi bodo urejeni tudi prehodi 
za divje živali na odseku obstoječe avtoceste med Vrhniko in 
Postojno. 

6. amandma 

V besedilu tega člena pod (1) postaneta prvi in drugi odstavek 
točke 3.1.31 četrti in peti odstavek tega člena. 
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Obrazložitev 
Prvi in drugi odstavek točke 3.1.31 dolgoročnega plana dolo- 
čata temeljne naloge razvoja prometa in zvez ter dokumente 
s katerimi se določa vrstni red izgradnje infrastrukturnih 
objektov, šele v tretjem odstavku pa so podani cilji in pogla- 
vitne usmeritve razvoja prometa z vidika prostorskega razvoja 
Slovenije. Smiselno je, da so naloge določene na podlagi 
ciljev razvoja prometa in zvez, ki sodijo v uvodne odstavke 
tega člena. 

H kartografskemu delu odloka 

1. amandma 

V kartografskem delu predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč- 
nega družbenega plana Republike Slovenije se spremenita in 
dopolnita Karta III. b Zasnova kolesarskega omrežja in Karta 
3. b Kolesarsko omrežje tako, da se spremeni: glavna kolesar- 
ska povezava Bučečovci - Ljutomer v regionalno kolesarsko 
povezavo, daljinska kolesarska povezava Podplat - Rogatec 
v glavno kolesarsko povezavo, daljinska kolesarska povezava 
Rogatec - Stoperce - Majšperk v regionalno kolesarsko 
povezavo, glavna kolesarska povezava Poljčane - Majšperk 
v daljinsko kolesarsko povezavo, regionalna kolesarska pove- 
zava Maribor - Ptuj v glavno kolesarsko povezavo, ki se 
podaljša do mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. 

Obrazložitev 

Predlagani amandma je utemeljen s kriteriji, ki veljajo za 
funkcionalno razvrstitev vseh kolesarskih povezav Republike 
Slovenije, ki so določene v besedilu 2. člena pod (5) predloga 
odloka za drugo obravnavo. Ker je obstoječa kolesarska pove- 
zava Murska Sobota - Lendava uvrščena med daljinske kole- 
sarske povezave, se glavna kolesarska povezava Gornja Rad- 
gona - Ljutomer uvrsti med regionalne kolesarske povezave, 
razen v odseku med Gornjo Radgono in Bučečovci, kjer 
prevzame funkcijo predlagane glavne kolesarske povezave 
Ptuj - Juršinci - Gomila - Sv. Jurij ob Ščavnici - Bučečovci 
- Radenci - Gornja Radgona. Stališče, da se namesto daljin- 
ske kolesarske povezave Majšperk - Poljčane - Podplat, kot 

daljinska kolesarska povezava uvede smer Šmarje pri Jelšah 
- Rogatec - Stoperce - Majšperk, ni sprejemljivo, saj je 
odsek Poljčane - Podplat del pomembne daljinske kolesar- 
ske povezave Avstrija - Maribor - Brežice - Hrvaška. Na 
podlagi navedenih kriterijev za razvrščanje kolesarskih pove- 
zav pa je utemeljena uvrstitev povezave Rogatec - Majšperk 
med regionalne kolesarske povezave. Dodatno Vlada v tem 
amandmaju predlaga, da se skladno s kriterijem, da se sre- 
dišča regionalnega pomena povežejo z glavnimi kolesarskimi 
povezavami, spremeni doslej predvidena regionalna kolesar- 
ska povezava Maribor - Ptuj v glavno kolesarsko povezavo in 
da se Ptuj poveže z glavno kolesarsko povezavo preko Gru- 
škovja tudi s sosednjim regionalnim središčem v Republiki 
Hrvaški. 

2. amandma 

Kartografski del predloga odloka o spremembah in dopolni- 
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije se spremeni in dopolni 
kakor je prikazano v kartografskem delu amandmajev Vlade 
Republike Slovenije v prilogi, ki obsega: 

Publikacijsko karto lll.a.2 Zasnova cestnega omrežja 
Publikacijsko karto lll.a.3 Zasnova prometnih vozlišč za kom- 
biniran transport 
Publikacijsko karto lll.b.1 Zasnova kolesarskega omrežja 
Publikacijsko karto 3.a.2 Cestno omrežje 
Publikacijsko karto 3.b.1 Kolesarsko omrežje 

Vsebina Publikacijske karte lll.a.3 Zasnova prometnih vozlišč 
za kombiniran transport se prikaže na Karti III.a Zasnova 
železniškega in cestnega omrežja. 

Obrazložitev 

Predlagane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu- 
blike Slovenije morajo biti določene tudi v kartografskem delu 
predloga odloka o teh spremembah in dopolnitvah, ki se 
spremeni in dopolni skladno s tekstualnim delom predloga 
odloka. 
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Predlog zakona o 

POSTOPKU ZA USTANOVITEV OBČIN 

TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH 

OBMOČIJ 

- EPA 1165 - prva obravnava 

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

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPKU ZA USTANOVITEV 
OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega 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: 

- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister, 
- mag. Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade 
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Ustava Republike Slovenije v 139. členu določa, da se občina 
ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s kate- 
rim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. 
Zakon tudi določi območje občine. Območje občine obsega 
naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in 
interesi prebivalcev. 

Zakon o lokalni samoupravi v 13. in 13. a členu natančneje 
določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati območje občine, v 15. 
a, 16. in 16. a členu pa natančneje določa pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati območje mestne občine. 

Postopek za ustanovitev občin in za določitev njihovih obmo- 
čij je doslej urejal zakon o referendumu za ustanovitev občin 
(Uradni list RS, št. 5/94). Ta zakon je bil v funkciji prehoda iz 
prejšnje ureditve komunalnega sistema v nov sistem lokalne 
samouprave. Postopek, ki ga je uredil ta zakon, je bil name- 
njen hkratni ustanovitvi vseh novih občin v Republiki Slove- 
niji. Poleg tega je bil postopek prilagojen dejstvu, da so še 
obstajale stare občine in njihovi organi in je bilo zato mogoče 
postopek izvesti le ob njihovem sodelovanju. Z ustanovitvijo 
novih občin je bil namen zakona izčrpan. Ta zakon ni več 
uporaben za ustanavljanje novih občin ter za spreminjanje 
območij občin v smislu 15. člena zakona o lokalni samou- 
pravi, po katerem se nove občine ustanovijo oziroma njihova 
območja spremenijo z združitvijo dveh ali več sosednjih občin 
v novo občino, z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih 
občin ter z izločitvijo dela občine v novo občino ali njegovo 
priključitvijo k sosednji občini. 

I 
Zakon o lokalni samoupravi v 14. členu določa, da postopek 

za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij ureja 
poseben zakon. V skladu s tem je potrebno sprejeti zakon, ki 
bo nadomestil zakon o referendumu za ustanovitev občin in 
uredil postopek za ustanovitev novih občin ter za spremembo 
območij občin v smislu 15. člena zakona o lokalni samou- 
pravi. 

2. Cilji in načela zakona 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev njihovih obmo- 
čij obsega predhodni postopek z referendumom, zakonodajni 
postopek in postopek konstituiranja novoustanovljene ob- 
čine. 

V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo 
pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih 
območij ter izvede referendum, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev na določenem območju za ustanovitev občine 
oziroma za spremembo območij občin. 

V zakonodajnem postopku se sprejme zakon, s katerim se 
ustanovijo občine oziroma spremenijo njihova območja. 

V postopku konstituiranja novoustanovljene občine se izvo- 
lijo in konstituirajo njeni organi ter sprejme statut in drugi 
akti, potrebni za delovanje občine. 

Predloženi zakon naj bi uredil v ceioti predhodni postopek, ki 
je potreben pred uvedbo zakonodajnega postopka za ustano- 
vitev novih občin oziroma za spremembo območij občin, ter 
določena vprašanja postopka konstituiranja občin, ki niso 
urejena z drugimi zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo. 

Postopek za ustanovitev občin oziroma za spremembo njiho- 
vih območij naj bi se praviloma izvedel največ enkrat v štirilet- 
nem obdobju med dvemi rednimi lokalnimi volitvami, in sicer 
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tako, da bi se nove občine ustanovile oziroma območja občin 
spremenila najpozneje šest mesecev pred razpisom rednih 
lokalnih volitev Tako bi državni zbor v enem postopku obrav- 
naval vse predloge za ustanovitev novih občin oziroma za 
spremembe njihovih območij, vložene v določenem roku. To 
bi na eni strani omogočilo državnemu zboru, da ugotovi in 
upošteva različne interese na posameznih območjih in jih 
uskladi s širšimi javnimi interesi. Na drugi strani pa bi to 
zagotovilo, da ne bi prihajalo do večjih motenj v delovanju 
lokalne samouprave, saj bi na ta način nove oziroma spreme- 
njene občine začele delovati z začetkom mandata na rednih 
volitvah izvoljenih občinskih svetov in županov. Državni zbor 
lahko odloči, da se posebej izvede postopek o posameznem 
predlogu, če presodi, da so razlogi predlagatelja takšni, da 
opravičujejo izredni postopek. 

Postopek naj bi začel državni zbor na predlog, ki bi ga lahko 
vložili predlagatelji zakona, matično delovno telo državnega 
zbora in občinski sveti, v določenih primerih pa tudi sveti 
krajevnih ali vaških skupnosti ali zbori občanov delov občine. 
Sveti krajevnih oziroma vaških skupnosti in zbori občanov 
delov občine bi lahko vložili predlog za začetek postopka le 
v primeru, če občinski svet ne bi sprejel njihove pobude za 
izločitev dela občine v novo občino ali njegovo priključitev 
k sosednji občini. Pred odločanjem o predlogih predlagate- 
ljev zakona, matičnega delovnega telesa in svetov krajevnih in 
vaških skupnosti ter zborov občanov bo moral državni zbor 
pridobiti mnenje občinskih svetov prizadetih občin. Predloge 
in mnenja mora obravnavati tudi vlada in podati državnemu 
zboru svoje mnenje in predlog. 

če bi državni zbor ob obravnavi posameznega predloga oce- 
nil, da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za 
ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, bi 
to ugotovil s svojim sklepom. Predlagatelj, ki se s tem ne bi 
strinjal, pa bi lahko zahteval, naj o tem v 30 dneh odloči 
Ustavno sodišče. 

Če bi državni zbor ugotovil, da so izpolnjeni z ustavo in 
zakonom določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za 
spremembo območij občin, bi določil območja, na katerih se 
izvede referendum, in razpisal referendum za ugotovitev volje 
prebivalcev na teh območjih. Referendum bi se izvedel po 
določbah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki 
urejajo posvetovalni referendum in postopek za izvedbo refe- 
renduma. 

Po opravljenem referendumu se lahko začne postopek za 
sprejem zakona, s katerim se ustanovi občina oziroma spre- 
menijo območja občin. Zakonodajni postopek ureja poslovnik 
državnega zbora, v katerega predloženi zakon ne posega. 

Zakon o lokalni samoupravi v 15. členu določa, da se nova 
občina lahko ustanovi oziroma območja občin spremenijo, če 
se je za to na referendumskih območjih izrekla večina volil- 
cev, ki so glasovali. Ker pa je referendum po 139. členu ustave 
posvetovalnega značaja, državni zbor ni vezan na izid referen- 
duma in lahko z zakonom ustanovi nove občine oziroma 
spremeni območja občin tudi v primeru, kadar je bil izid 
referenduma na posameznih referendumskih območjih nega- 
tiven, če oceni, da je potrebno območje občin uskladiti 
s pogoji, ki jih določata ustava in zakon. 

Predloženi zakon naj bi uredil tudi določena vprašanja 
postopka konstituiranja novoustanovljenih občin, ki niso ure- 
jena z drugimi zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo. Poleg 
tega naj bi uredil tudi postopek za spremembo imena in 
sedeža občine. 

3. Finančne in druge posledice 

Izvajanje predloženega zakona bo zahtevalo zagotovitev 
finančnih sredstev v državnem proračunu za izvedbo referen- 
dumov za ustanovitev novih občin oziroma za spremembe 
območij občin. Povzročilo bo tudi dodatna administrativna 
opravila v zvezi z izvedbo teh referendumov in v zvezi z ureja- 
njem premoženjskopravnih in drugih razmerij med novousta- 

novljenimi občinami oziroma med občinami, katerih območja 
bodo spremenjena. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij obsega: 

- predhodni postopek z referendumom, 
- zakonodajni postopek in 
- postopek konstituiranja novoustanovljenih občin. 

Ta zakon ureja predhodni postopek z referendumom in dolo- 
čena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih 
občin. 

2. člen 

Občine se ustanovijo in njihova območja določijo: 

- z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino, 
- z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin, 
- z izločitvijo dela občine ali delov dveh ali več sosednjih 
občin v novo občino. 

Območja občin se spremenijo: 

- z izločitvijo dela občine v novo občino po tretji alinei 
prejšnjega odstavka, 
- z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k sosednji 
občini. 

Za del občine v smislu prejšnjih dveh odstavkov se šteje 
območje naselja ali več sosednjih naselij. 

3. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij začne državni zbor na predlog, ki ga 
vložijo predlagatelji zakona in drugi s tem zakonom določeni 
predlagatelji. 

4. člen 

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spre- 
membo njihovih območij se praviloma izvede največ enkrat 
v obdobju med dvemi rednimi volitvami v občinske svete. 
Nove občine se ustanovijo oziroma območja občin spreme- 
nijo najpozneje šest mesecev pred razpisom rednih volitev 
v občinske svete. 

Postopek začne državni zbor najprej eno leto pred rokom, ki 
je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis 
rednih volitev v občinske svete. V tem postopku državni zbor 
obravnava vse predloge, ki so bili vloženi do navedenega 
roka. 

" 5. člen 

Državni zbor lahko odloči, da se ne glede na določbe prejš- 
njega člena izvede postopek o posameznem predlogu za 
ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij. 

II. PREDHODNI POSTOPEK 

1. Postopek o predlogih 

6. člen 

V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo 
pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih 
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območij ter Izvede referendum, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev na določenem območju. 

7. člen 

Predlog za začetek postopka v vseh primerih iz 2. člena tega 
zakona lahko vložijo predlagatelji zakona in delovno telo 
državnega zbora, pristojno za vprašanja lokalne samouprave. 

8. člen 

Predlog za začetek postopka v posameznih primerih iz 2. 
člena tega zakona lahko vložijo tudi občinski sveti, in sicer: 

- predlog za združitev dveh ali več sosednjih občin v novo 
občino lahko vložijo sporazumno občinski sveti teh občin; 

- predlog za razdelitev občine na dvoje ali več novih občin 
lahko vloži občinski svet; 

- predlog za izločitev dela občine v novo občino lahko vloži 
občinski svet občine, katere del naj bi se izločil v novo občino; 
če naj bi se v novo občino izločili deli dveh ali več sosednjih 
občin, lahko vložijo predlog sporazumno občinski sveti teh 
občin; 

- predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev 
k sosednji občini lahko vložita sporazumno občinska sveta 
teh občin. 

9. člen 

Predlog za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo 
priključitev k sosednji občini (tretja alinea prvega odstavka in 
drugi odstavek 2. člena tega zakona) lahko vloži tudi svet 
krajevne ali vaške skupnosti ali zbor občanov dela občine, ki 
je dal pobudo za izločitev dela občine v novo občino ali za 
njegovo priključitev k sosednji občini, če občinski svet 
pobude ni sprejel. 

10. člen 

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni razlogi, 
ki utemeljujejo združitev občin v novo občino ali razdelitev 
občine na nove občine oziroma izločitev dela občine v novo 
občino ali njegovo priključitev k sosednji občini. 

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni tudi 
podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem naj bi 
se ustanovila nova občina, izpolnjuje z ustavo in zakonom 
določene pogoje za občino oziroma za mestno občino. 

V predlogu za izločitev dela občine v novo občino ali za 
njegovo priključitev k sosednji občini morajo biti navedeni 
tudi podatki, iz katerih je razvidno, da preostali del občine, iz 
katere se izloča del, izpolnjuje z ustavo in zakonom določene 
pogoje za občino. 

Če se predlaga ustanovitev občine na območju z manj kot 
5000 prebivalcev, morajo biti v predlogu navedeni razlogi, ki 
utemeljujejo ustanovitev občine na takem območju (geograf- 
ski, obmejni, narodnostni, zgodovinski, gospodarski). 

11. člen 

Predloge iz 7. in 9. člena tega zakona pošlje državni zbor 
v mnenje občinskim svetom prizadetih občin. 

Občinski sveti prizadetih občin dajo v 30 dneh mnenje k pred- 
logom iz prejšnjega odstavka po obravnavi predlogov na 
zborih občanov. 

12. člen 

Predloge in mnenja iz prejšnjih členov pošlje državni zbor 
vladi, ki predloži državnemu zboru svoje mnenje in predlog. 

13. člen 

Mnenje in predlog vlade, skupaj s predlogi in mnenji iz prejš- 
njih členov, obravnava matično delovno telo in predloži držav- 
nemu zboru poročilo s svojim mnenjem. 

14. člen 

Če državni zbor ob obravnavi posameznih predlogov oceni, 
da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za 
ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, to 
ugotovi s svojim sklepom, ki ga pošlje predlagatelju. 

Če se predlagatelj z ugotovitvijo državnega zbora ne strinja, 
lahko v 30 dneh zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. 

15. člen 

Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zakonom 
določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo 
območij občine, določi obmpčje, na katerem se izvede refe- 
rendum za ugotovitev volje prebivalcev (v nadaljnjem bese- 
dilu: referendumska območja), in razpiše referendum. 

16. člen 

Kot referendumska območja se določijo: 

- območja občin, ki naj bi se združile v novo občino; 
- območja delov občine, na katerih naj bi se ustanovile nove 
občine; 
- območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino; 
- območje dela občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosed- 
nji občini, in območje občine, h kateri naj bi se priključil del 
sosednje občine. 

2. Referendum 

17. člen 

Referendum se izvede po določbah zakona o referendumu in 
o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum in 
postopek za izvedbo referenduma, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

18. člen 

Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja, 
besedilo vprašanja, ki se daje na referendum na posameznem 
referendumskem območju, dan razpisa referenduma in dan 
glasovanja. 

19. člen 

Pravico glasovati na referendumu imajo državljani s stalnim 
prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo volilno 
pravico. 

Organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, sestavi 
volilni imenik za referendumsko območje. 

20. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna 
komisija, volilne komisije referendumskih območij in volilni 
odbori. 

21. člen 

Volilne komisije referendumskih območij imenuje republiška 
volilna komisija. 

Republiška volilna komisija lahko pooblasti za izvedbo refe- 
renduma občinske volilne komisije. 

Volilna komisija referendumskega območja določi volišča in 
imenuje volilne odbore. 
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22. člen 

Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih odborov 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah. 

23. člen 

Glasovnica vsebuje: 

- območje, za katero je razpisan referendum; 
- vprašanje, o katerem se odloča na referendumu; 
- navodilo o načinu glasovanja. 

24. člen 

Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi: 

1) v primeru iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naša občina združi z občino (občinami)... 
v novo občino...?«; 

2) v primeru iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem 
referendumskem območju ustanovi nova občina ...?«; 

3) v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz 
občine... v novo občino...?«; 

4) v primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega 
zakona: 

a) v delu občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosednji 
občini: 

»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz 
občine... in priključi k občini...?«; 

b) v občini, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine: 

»Ali ste za to, da se k naši občini priključi del sosednje občine, 
ki obsega območje naselja (naselij) ...?«. 

25. člen 

Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja volilni 
komisiji referendumskega območja. 

Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid gla- 
sovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik 
o izidu glasovanja republiški volilni komisiji. 

III. ZAKONODAJNI POSTOPEK 

26. člen 

Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine 
oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne po oprav- 
ljenem referendumu. 

27. člen 

Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo 
območja občin, če se je za to na ustreznih referendumskih 
območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z zakonom lahko 
ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če 
državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti 
s pogoji, ki jih določata ustava in zakon. 

IV. POSTOPEK KONSTITUIRANJA NOVOUSTANOVLJENIH 
OBČIN 

28. člen 

V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se izvolijo 
in konstituirajo njihovi organi ter sprejmejo statut in drugi 
akti, potrebni za delovanje občine. 

29. člen 

Občinske volilne komisije novoustanovljenih občin imenu- 
jejo: 

- občinski sveti občin, ki so združene v novo občino; 
- občinski svet občine, ki je razdeljena na nove občine; 
- občinski svet občine, iz katere je izločen del občine v novo 
občino. 

Če je nova občina ustanovljena iz izločenih delov dveh ali več 
sosednjih občin, imenuje občinsko volilno komisijo občinski 
svet občine, iz katere je izločen del, v katerem je sedež nove 
občine. 

30. člen 

Občinske volilne komisije imenujejo občinski sveti najpozneje 
v roku, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok 
za razpis rednih volitev v občinske svete. Če jih ne imenujejo 
v tem roku, jih imenuje republiška volilna komisija. 

31. člen 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

32. člen 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta 
v novoustanovljeni občini skliče predsednik občinske volilne 
komisije najpozneje v 20 dneh po izvolitvi. 

Prvo sejo občinskega sveta vodi do izvolitve predsednika 
sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko občin- 
ski svet odloči, da vodi prvo sejo drug član. 

33. člen 

Občinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik. 

Po sprejemu začasnega poslovnika občinski svet imenuje 
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske 
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov 
občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandida- 
tov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

34. člen 

O potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana 
odloča občinski svet na podlagi poročila komisije iz prejš- 
njega člena o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in 
upravičenosti morebitnih pritožb. 

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso 
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. 

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. 

Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu 
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
oziroma liste kandidatov. 

35. člen 

Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta občinski svet 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno- 
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vanja izvoli predsednika in podpredsednika občinskega sveta 
ter imenuje sekretarja občinskega sveta in komisijo za pri- 
pravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta. 

36. člen 

Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut občine 
v treh mesecih po konstituiranju sveta, poslovnik o svojem 
delu in akt o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave pa v enem mesecu po sprejemu statuta. 

Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. 

Naloge občinske uprave za novoustanovljene občine oprav- 
ljajo do njihovega konstituiranja občinske uprave občin, ki so 
se združile; občinska uprava občine, ki se je razdelila; občin- 
ska uprava občine, iz katere se je del občine izločil v novo 
občino oziroma občinska uprava občine, ki se ji je del druge 
občine priključil. 

37. člen 

Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske 
proračune v šestih mesecih po začetku proračunskega leta. 

Občinski sveti morajo pred sprejemom občinskih preračunov 
urediti premoženjskopravna razmerja med novoustanovlje- 
nimi občinami, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine, ozi- 
roma med občino, katere del se je izločil v novo občino ali 
priključil k sosednji občini, in novoustanovljeno občino ozi- 
roma občino, h kateri se je izločeni del občine priključil. 

38. člen 

Za izvrševanje občinskih proračunov pristojni organi občin, ki 
prenehajo z ustanovitvijo novih občin, izvršijo občinski prora- 
čun in pripravijo zaključni račun občinskega proračuna ter ga 
predložijo občinskim svetom novoustanovljenih občin v roku, 
ki je določen za predložitev zaključnega računa občinskega 
proračuna. 

Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske 
proračune po potrditvi zaključnih računov občinskih proraču- 

nov prejšnjih občin. 

Do sprejema občinskega proračuna se delovanje novousta- 
novljene občine začasno financira na podlagi občinskega 
proračuna prejšnje občine v sorazmerju z nalogami, ki jih je 
prevzela nova občina. 

V. SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE 

39. člen 

Predlagatelj zakona lahko predlaga spremembo imena ali 
sedeža občine na pobudo občinskega sveta. 

Občinski svet lahko da pobudo za spremembo imena ali 
sedeža občine po obravnavi na zborih občanov, lahko pa 
o pobudi razpiše referendum. 

40. člen 

Za izvedbo referenduma po prejšnjem členu se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o referendumu in ljudski inici-• 
ativi, ki urejajo posvetovalni referendum in postopek za 
izvedbo referenduma. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se vprašanji, o katerih se 
odloča na referendumu, glasita: 

1. »Ali ste za to, da se ime naše občine spremeni in se 
glasi...?«; 

2. »Ali ste za to, da je sedež naše občine...?«. 

VI. KONČNI DOLOČBI 

41. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o refe- 
rendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 4/94). 

42. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon razčlenjuje postopek za ustanovitev občin 
ter za določitev njihovih območij, ki obsega predhodni posto- 
pek z referendumom, zakonodajni postopek in postopek kon- 
stituiranja novoustanovljenih občin. Pri tem se navezuje na 
15. člen zakona o lokalni samoupravi, po katerem se nove 
občine ustanovijo oziroma njihova območja spremenijo 
z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino, 
z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin ter z izloči- 
tvijo dela občine v novo občino ali njegovo priključitvijo 
k sosednji občini. 

Predlog zakona racionalizira postopek za ustanovitev občin 
ter za določitev njihovih območij, saj med drugim določa, da 
naj bi se postopek za ustanovitev občin oziroma za spre- 
membo njihovih območij praviloma izvedel največ enkrat 
v štiriletnem obdobju med dvemi rednimi lokalnimi volitvami. 
Pomembna je tudi vloga Vlade Republike Slovenije, ki pri- 
pravi svoje mnenje in predlog k vsakemu predlogu za začetek 
postopka za ustanovitev občin oziroma za spremembo njiho- 
vih območij. 

Predlog zakona predvideva, da postopek za ustanovitev občin 
oziroma za spremembo njihovih območij začne državni zbor 
na predlog, ki ga lahko vložijo predlagatelji zakona, matično 
delovno telo državnega zbora in občinski sveti, v določenih 
primerih pa tudi sveti krajevnih in vaških skupnosti ali zbori 
občanov delov občine. Sveti krajevnih, vaških skupnosti in 
zbori občanov delov občine lahko vložijo predlog za začetek 
postopka le v primeru, če občinski svet ne sprejme njihove 

pobude za izločitev dela občine v novo občino ali njegovo 
priključitev k sosednji občini. 

Postopek se praviloma torej lahko izvede največ enkrat v štiri- 
letnem obdobju med dvemi rednimi lokalnimi volitvami, in 
sicer tako, da se nove občine ustanovijo oziroma območja 
občin spremenijo najpozneje šest mesecev pred razpisom 
rednih lokalnih volitev. Državni zbor lahko odloči, da se pose- 
bej izvede postopek o posameznem predlogu, če presodi, da 
so razlogi predlagatelja takšni, da opravičujejo izredni posto- 
pek. 

Predloženi zakon v celoti ureja predhodni postopek, ki je 
potreben pred uvedbo zakonodajnega postopka, ter določena 
vprašanja postopka konstituiranja občin, ki niso urejena 
z drugimi zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo. 

V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovijo 
pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih 
območij ter izvede referendum, s katerim se ugotovi volja 
prebivalcev na določenem območju. 

Pred odločanjem o predlogih mora državni zbor pridobiti 
mnenje občinskih svetov prizadetih občin, če niso predlagate- 
lji postopka. Občinski sveti so dolžni oblikovati mnenje v roku 
30 dni. Mnenje in predlog vlade ter predloge in mnenja pred- 
lagateljev ter občinskih svetov obravnava matično delovno 
telo državnega zbora in predloži državnemu zboru poročilo 
s svojim mnenjem. 
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Če.državni zbor ob obravnavi posameznega predloga oceni, 
da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za 
ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin, to 
ugotovi s svojim sklepom Predlagatelj, ki se s tem ne strinja, 
pa lahko zahteva, naj o tem odloči Ustavno sodišče. 

Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zakonom 
določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo 
območij občin, določi območja, na katerih se izvede referen- 
dum, in razpiše referendum za ugotovitev volje prebivalcev na 
teh območjih. Referendum se izvede po določbah zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni 
referendum in postopek za izvedbo referenduma. 

Po opravljenem referendumu se lahko začne postopek za 
sprejem zakona, s katerim se ustanovi občina oziroma spre- 

menijo območja občin. Referendum je po 139. členu ustave 
posvetovalnega značaja, zato državni zbor ni vezan na izid 
referenduma in lahko z zakonom ustanovi nove občine ozi- 
roma spremeni območja občin tudi v primeru, kadar je bil izid 
referenduma na posameznih referendumskih območjih nega- 
tiven, če oceni, da je potrebno območje občin uskladiti 
s pogoji, ki jih določata ustava in zakon. 

Predlog zakona v V. poglavju določa tudi postopek za spre- 
membo imena in sedeža občine. 

Predloženi zakon ureja tudi določena vprašanja postopka 
konstituiranja novoustanovljenih občin, ki niso urejena z dru- 
gimi zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo. 

BELEŽKE: 
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Informacija o 

IZVAJANJU ODLOKA 0 IZPLAČEVANJU 

AKONTACIJ VOJAŠKIH POKOJNIN 

- EPA 1163 

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 15. junija 
1995 sprejela: 

- INFORMACIJO O IZVAJANJU ODLOKA O IZPLAČEVA- 
NJU AKONTACIJ VOJAŠKIH POKOJNIN, 

ki jo pošilja v obravnavo v skladu z določbo 21. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91). 

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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

Skladno z določbo 21. člena ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91 - v nadaljevanju: 
ustavni zakon) mora Vlada Republike Slovenije redno obveš- 
čati Državni zbor o izvajanju izvršilnih predpisov, ki jih je 
sprejela za zagotavljanje pravic, določenih z ustavnim zako- 
nom. V pričujoči informaciji so navedeni podatki o izvajanju 
odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin in oprede- 
ljena odprta vprašanja, ki se pojavljajo pri zagotavljanju teh 
pravic skupaj s predlogi za njihovo razrešitev. 

1. Pravna ureditev 

1.1. Ureditev po predpisih o pokojninskem In invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev 

Aktivne vojaške osebe in druge osebe, katerih status je bil 
urejen v zakonih, ki so urejali službo v nekdanji JLA, so bile 
pokojninsko in invalidsko zavarovane po Zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev (Ur. I. 
SFRJ, št. 7/85, 74/87, 20/89). Od leta 1972 je bila nosilka 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev posebna samoupravna interesna skupnost oziroma 
fond s sedežem v Beogradu. Pred tem so bili tudi vojaški 
zavarovanci, ki so opravljali službo na območju Republike 
Slovenije, vključeni v splošen sistem pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v tej republiki. 

Pri SPIZ-u vojaških zavarovancev s sedežem v Beogradu so se 
zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi prispev- 
kov na plače vojaških zavarovancev, dopolnilna sredstva pa 
so se neposredno zagotavljala iz zveznega proračuna. Zava- 
rovanje je bilo organizirano enotno za območje nekdanje 
SFRJ. Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo v nekdanji 
JLA opravljale na ozemlju Republike Slovenije, niso bile vklju- 
čene v zavarovanje po splošnih predpisih, ki ga je izvajal 

nosilec zavarovanja v Sloveniji, temveč so bile vključene 
v zavarovanje pri nosilcu vojaškega zavarovanja s sedežem 
v Beogradu. 

1.2. Izplačevanje vojaških pokojnin kot del nasledstva 
pravic in obveznosti nekdanje SFRJ 

Z razpadom SFRJ so obveznosti iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vojaških zavarovancev do zavarovanih 
oseb, premoženje in arhivi, s katerimi je upravljal izvajalec 
tega zavarovanja, postali predmet sukcesije držav. Po sploš- 
nih načelih mednarodnega prava o sukcesiji držav bi morale 
države naslednice SFRJ prevzeti obveznosti iz tega zavarova- 
nja do zavarovanih oseb po kriteriju pripadnosti zavarovane 
osebe državi naslednici, ki je lahko bodisi državljanstvo bodisi 
stalno prebivališče zavarovane osebe. Kriterij prebivališča 
lahko pride v poštev zlasti v primerih dvojnega državljanstva 
ali še ne urejenega državljanstva. V skladu s prevzetimi obvez- 
nostmi do zavarovanih oseb pripada vsaki državi naslednici 
ustrezen del premoženja in arhivov, s katerimi je upravljal 
izvajalec tega zavarovanja. 

Prevzem teh obveznosti, premoženja in arhivov morajo države 
naslednice SFRJ urediti s sporazumom o pravnem nasledstvu 
SFRJ. Dokler tega sporazuma ni, Republika Slovenija samo- 
stojno odloča o prevzemu obveznosti iz tega zavarovanja do 
zavarovanih oseb, ki so njeni državljani ali imajo stalno prebi- 
vališče na njenem ozemlju. 

V oktobru 1991 je nosilec vojaškega zavarovanja prenehal 
izplačevati pokojnine in druge dajatve upravičencem v Repu- 
bliko Slovenijo. To ravnanje je opravičeval s prenehanjem 
plačilnega promet, do katerega je tedaj prišlo in je upravičen- 
cem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pokojnine 
izplačal, če so jih prišli osebno dvignit v Beograd. Slovenskim 
državljanom, ki stalno prebivajo na ozemlju Srbije, Črne gore 
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oziroma na drugih ozemljih, kjer se še opravlja plačilni pro- 
met z Beogradom, nosilec pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavarovancev še zdaj izplačuje pokoj- 
nine in druge dajatve enako, kot velja za tamkajšnje držav- 
ljane oziroma za druge upravičence. 
1.3 Ustavni zakon za izvedbo temeljne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 

Z ustavnim zakonom se je Republika Slovenija zavezala: 

* da zagotavlja varstvo pravic uživalcev vojaških pokojnin 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod 
pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predpisi 
SFRJ (18. člen)': 
* da zagotavlja aktivnim vojaškim osebam, vojakom po 
pogodbi in civilnim osebam v službi JLA, ki nadaljujejo delo 
v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, statusne, socialne 
in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona (25. 
6. 1991) po zveznih predpisih (14. člen); v ta okvir sodi tudi 
priznanje zavarovalne dobe, dopolnjene do uveljavitve tega 
zakona po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev, za pridobitev pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja po predpisih Republike 
Slovenije. 

Določba 14. člena ustavnega zakona se navezuje na 9. člen, 
v katerem je bilo predvideno, da se enote JLA na ozemlju 
Republike Slovenije najkasneje do konca leta 1993 preimenu- 
jejo v enote Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Agre- 
sija JLA na Republiko Slovenijo je to možnost izključila. 
Predsedstvo Republike Slovenije je že prvi dan agresije, 27. 6. 
1991, z javnim pozivom na podlagi 14. člena ustavnega 
zakona odpoklicalo iz JLA vse aktivne starešine in civilne 
osebe v službi JLA iz Republike Slovenije. Po zlomu agresije 
pa je Skupščina Republike Slovenije zahtevala, da se JLA 
umakne z ozemlja Republike Slovenije. Na to zahtevo je 
Predsedstvo SFRJ dne 17. 7. 1991 sprejelo sklep, da se JLA 
umakne z ozemlja Republike Slovenije v treh mesecih, to je 
do 18. 10. 1991. S tem sklepom je bilo tudi omogočeno 
pripadnikom stalne sestave JLA slovenske narodnosti kot tudi 
pripadnikom JLA drugih narodnosti, ki imajo prebivališče 
v Republiki Sloveniji, da v tem roku zapustijo JLA. 

Z ustavnim zakonom je določeno, da organi Republike Slove- 
nije prevzamejo izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile 
z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenešene na 
organe SFRJ (1. člen). 

V okviru dogovorov o umiku JLA z ozemlja Republike Slove- 
nije, ki sta jih vodili delegaciji Republike Slovenije in Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo, je bilo dogovorjeno, da 
Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izpla- 
čuje pokojnine vojaškim upokojencem v Republiki Sloveniji 
do 31. 10. 1991. 

Delegacija Republike Slovenije je tudi zahtevala, da ji nekda- 
nji Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma Zavod za 
socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izroči seznam 
vojaških zavarovancev in uživalcev vojaških pokojnin, ki imajo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, z vso dokumenta- 
cijo, ki je podlaga za zagotavljanje pravic. Ta zahteva ni bila 
izpolnjena. Zato se je Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije odločil, da na podlagi pooblastila iz 21. člena ustavnega 
zakona z odlokom uredi izplačevanje akontacij vojaških 
pokojnin upravičencem iz 18. člena ustavnega zakona, in 
sicer tako, da se te akontacije določijo upravičencem na 
njihovo zahtevo in na podlagi dokumentacije, ki jo sami 
predložijo. 

Po 18. členu ustavnega zakona Republika Slovenija zagotavlja varstvo 
pravic borcev NOV, vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in 
uživalcev vojaških pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Slove- 
niji, ter borcev, vojaških invalidov in članov družin padlih borcev NOVJ 
v Deželi Furlaniji - Julijski krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški 
v Republiki Avstriji, v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve tega 
zakona določali predpisi SFRJ. 

Z enakega razloga, to je zaradi pomanjkanja dokumentacija, 
ki je potrebna za zagotovitev pravic osebam iz 14. člena 
ustavnega zakona, je vlada na podlagi pooblastila iz 21. člena 
ustavnega zakona sprejela uredbo o ugotavljanju in vpisova- 
nju zavarovalne dobe osebam, ki so prestopile v Teritorialno 
obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/92). S to 
uredbo je določeno, da zavarovalno dobo teh oseb, doseženo 
do izstopa iz JLA, ugotavlja Ministrstvo za obrambo, 
v delovno knjižico pa jo vpiše Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in predpisih o delovni knjižici. 

1.4. Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin 

Po določbi 21. člena navedenega ustavnega zakona republi- 
ški izvršni sveta skrbi za njegovao izvrševanje in v okviru 
svojih pristojnosti sprejema za to potrebne akte in ukrepe ter 
o tem poroča skupščini. To pomeni, da je imel izvršni svet 
pooblastilo za izdajo izvršilnega predpisa tudi za izvajanje 18. 
člena ustavnega zakona. Skladno s tem pooblastilom je 
takratni republiški izvršni svet izdal odlok o izplačevanju 
akontacij vojaških pokojnin na podlagi 271. člena takrat 
veljavnega zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških uprav- 
nih organih. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel odlok 
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin že v oktobru 1991 
(Uradni list RS, št. 21/91-1), drugega, s katerim je nadomestil 
prejšnjega, pa je sprejel v januarju 1992 (Uradni list RS, št. 4/ 
92). 
Trditev, da bi vprašanja, ki so urejena z odlokom, lahko 
uredila le republiška skupščina oziroma državni zbor z zako- 
nom, je neutemeljena, saj to ureditev predstavlja že omenjeni 
18. člen ustavnega zakona, medtem ko je odlok izvršilni 
predpis v smislu njegovega 21, člena. Ker odlok ne ureja 
zakonodajne materije, saj ne določa pravic, niti ne določa 
pogojev za njihovo pridobitev, z njim nista kršena niti 50. niti 
87. člen ustave. Prav tako z njim ni kršen 2. člen ustave, ki 
določa, da je Slovenija pravna in socialna država, ker ni bilo 
kršeno načelo pravne države, po katerem je potrebno pri 
sprejemanju zakonskih in podzakonskih predpisov spoštovati 
ustavne določbe, na podlagi katerih se urejajo človekove 
pravice in temeljne svobodoščine ter državna ureditev.2 

1.4.1. Krog upravičencev do akontacij vojaških pokojnin 

Tako s prvim kot z drugim odlokom je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije določil, da Republika Slovenija s 1. 11. 
1991 prevzame izplačevanje pokojnin in drugih dajatev, ki so 
jih na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju vojaških zavarovancev pridobili: 
• državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, in 
• drugi upravičenci, ki imajo neprekinjeno stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji najpozneje od 26. 6. 1991. 

Odkar je Ustavno sodišče z odločbo (Uradni list RS štev. 55/ 
92) odpravilo pogoj stalnega prebivališča za državljane Repu- 
blike Slovenije, ta pogoj velja le za osebe brez slovenskega 
državljanstva. 

S prvim odlokom je Izvršni svet določil, da se za upravičence 
štejejo osebe, ki so uveljavile pravico do vojaške pokojnine 
najpozneje do 17. 7. 1991. Z drugim odlokom je krog upravi- 
čencev razširil in določil, da se za upravičence štejejo osebe: 

• ki so do 18. 7. 1991 uveljavile pravico do pokojnine oziroma 
do druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev; 
• ki so bile po 18. 7. 1991 na razpolago, v suspenzu, na 
dopustu ali v bolniškem staležu in so do 18. 10. 1991 vložile 
zahtevek in izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokoj- 

ni G!0dtn?o'. na^ede"e razloge je Ustavno sodišče z odločbo štev 89/93 * d"e 2° 1 1994, ugotovilo, da Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin ni v neskladju z ustavo. 
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nine oziroma do druge dajatve po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev; 
•ki so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije in 
so do 1. 2. 1992 izpolnile pogoje za pridobitev pravice do 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju vojaških zavarovancev. 

1.4.2. Pravice tujcev 
Glede na določbo 1. člena odloka, imajo ob izpolnjevanju 
ostalih pogojev, pravico do akontacije vojaške pokojnine, 
naslednje osebe brez slovenskega državljanstva: 

• Osebe, ki so zaprosile za državljanstvo Republike Slovenije 
po določbi 40. člena zakona o državljanstvu (Uradni list RS št. 
1/91-1), v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve, imajo 
v času do izteka dveh mesecev po dokončnosti negativne 
odločbe za sprejem v državljanstvo (81. člen zakona o tujcih) 
pravico do stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 
• Osebe, ki ob osamosvojitvi Republike Slovenije niso imele 
slovenskega državljanstva in kasneje niso zanj zaprosile, so 
imele v obdobju od 26. 6. 1991 do 25. 2. 1992, ko je potekel 
skrajni rok za vložitev prošnje za državljanstvo po 40. členu 
zakona o državljanstvu, pravico do akontacije vojaške pokoj- 
nine, če so imele stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
• Tujcu se po 25. 2. 1992 izplačuje akontacija vojaške pokoj- 
nine, ki jo je skladno z odlokom pridobil na podlagi stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji od 26. 6. 1991, v času, ko 
ima dovoljenje za stalno prebivanje. 
• V času po 25. 2. 1992, v katerem ima tujec dovoljenje za 
začasno prebivanje, mu ni možno izplačevati akontacije voja- 
ške pokojnine. Akontacija vojaške pokojnine se mu prične 
ponovno izplačevati od pridobitve dovoljenja za stalno prebi- 
vanje dalje. Pri tem velja, da se čas, v katerem je tujec, ki je 
pridobil pravico do akontacije vojaške pokojnine, imel dovo- 
ljenje za začasno prebivanje, in v katerem je dejansko bival na 
območju Republike Slovenije, ne upošteva pri ugotavljanju, 
ali je imel stalno prebivališče v Republiki Sloveniji nepretr- 
gano od 26. 6. 1991 dalje. 

Po 25. februarju 1992 so pričele veljati določbe zakona o tuj- 
cih, po keterih so tujci ob izpolnjevanju določenih pogojev 
lahko pridobili dovoljenje za začasno prebivanje, šele kasneje 
pa tudi dovoljenje za stalno prebivanje. Po svoji naravi dovo- 
ljenje za stalno prebivanje ustreza pojmu »stalno prebiva- 
lišče« po predpisih, ki so veljali v času sprejema odloka. 

1.4.3. Pravice oseb, ki so bile po 18.7.1991 še v aktivni 
vojaški službi v nekdanji JLA 

Po določbi druge alinee prvega odstavka 2. člena odloka 
osebe, ki do 18. julija 1991 še niso uveljavile pravice do 
vojaške pokojnine, vendar so do 18. oktobra 1991 vložile 
zahtevek in izpolnile pogoje za pridobitev pravice do pokoj- 
nine oziroma do druge dajatve po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, pridobijo 
pravico do akontacije vojaške pokojnine, če so bile po 18. 7. 
1991 na razpolago, v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem 
staležu.« 

Navedeni statusi se presojajo skladno z določbami nekda- 
njega zakona o službi v oboroženih silah (Uradni list SFRJ št. 
7/85, 20/89, 40/89 in 26/90). Institut »razpolaga« je bil oprede- 
ljen v 293. oziroma v 399. členu navedenega zakona. 

Iz odloka je razvidno, da so morali biti upravičenci v katerem 
od navedenih statusov ves čas od 18. 7. 1991 do prenehanja 
vojaške službe. 

Po izrecni določbi šestega odstavka 6. člena odloka veljajo 
kot dokazila ugotovitve Ministrstva za obrambo. V vsakem 
primeru je v postopku nujno preskrbeti navedena dokazila. 

Določba šestega odstavka 6. člena odloka ne izključuje upo- 
rabe drugih dokazil. Pri dokazovanju dejstva, da je bila oseba 
postavljena na razpolago, se praviloma uporabljajo listinski 
dokazi. V primeru, če ni na razpolago listinskih dokazov, da je 
bila oseba v navedenem obdobju na razpolago, na dopustu, 
v suspenzu, ali v bolniškem staležu, je ta .dejstva možno 

dokazovati z vsemi drugimi dokazili, ki so predvidena po 
predpisih o splošnem upravnem postopku. V sodnih postop- 
kih o zahtevkih za priznanje pravice do akontacije vojaške 
pokojnine je možno dokazovanje v smislu določil zakona 
o pravdnem postopku. 

1.5. Sodelovanje v agresiji zoper Republiko Slovenijo 

Po določbi drugega odstavka 2. člena odloka se za upravi- 
čence do akontacij vojaških pokojnin ne štejejo osebe, ki so 
kot pripadniki JLA sodelovale v agresiji na Republiko Slove- 
nijo.« 

V odloku se kot pojem »agresija« predpostavlja ravnanje 
v smislu definicije agresije, ki jo je sprejela Generalna skupš- 
čina Združenih narodov (Res. 3314/XXIX, 14. dec. 1974)3. 

Kot sodelovanje v agresiji zoper Republiko Slovenijo se šteje 
aktivna vojaška služba v enotah JLA, ki so sodelovale v agre- 
siji v smislu navedene definicije OZN, kar se nanaša na enote, 
ki so bile v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 na ozemlju 
Republike Slovenije, ter na poveljstva teh enot in Generalštab 
JLA. Glede na določbo šestega odstavka 6. člena tega odloka 
se upoštevajo ugotovitve Ministstva za obrambo, da oseba, ki 
je bila v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 v aktivni vojaški 
službi v navedenih enotah JLA s soglasjem organov Repu- 
blike Slovenije, pristojnih za zadeve obrambe, ni sodelovala 
v agresiji. 

V drugi alinei 2. člena odloka je izrecno določeno, da so ob 
izpolnjevanju drugih pogojev, upravičene do akontacije voja- 
ške pokojnine aktivne vojaške osebe, ki so bile ves čas od 18. 
7. 1991 do razrešitve aktivne vojaške službe na razpolago, 
v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu. 

Kot sodelovanje v agresiji se štejejo tudi tiste aktivnosti pri- 
padnikov bivše JLA, ki so bile neposredno povezane s pripra- 
vami na samo izvedbo agresije. 

Glede na določbo šestega odstavka 6. člena odloka se kot 
dokazilo o sodelovanju v agresiji upoštevajo ugotovitve Mini- 
strstva za obrambo. Navedene ugotovitve morajo biti obrazlo- 
žene. Navedbe v obrazložitvi je možno izpodbijati oziroma 
dokazovati, da dejstva, na podlagi katerih so bile sprejete, 
niso bila pravilno ugotovljena. 

1.6 Odmera akontacij vojaških pokojnin 

Odlok določa dva načina odmere akontacij: prvega za upravi- 
čence, ki imajo odločbo nosilca vojaškega zavarovanja 
o odmeri pravic, in drugega za upravičence, ki jim pravice še 
niso bile odmerjene: 

3 Po tej definiciji je agresija uporaba oborožene sile s strani države, 
zoper suverenost, ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost 
druge države. Pri tem se izraz »država« uporablja ne glede na to, ali je 
priznana od drugih držav, oziroma je članica OZN. 

Kot akt agresije se šteje, ne glede na razglasitev vojnega stanja, 
naslednje ravnanje: 

* invazija ali napad oboroženih sil ene države na ozemlje druge 
države, ali vsaka vojaška zasedba, čeprav začasna, ki je rezultat voja- 
škega napada, ali vsaka nasilna aneksija ozemlja ali dela ozemlja 
druge države; 
* bombardiranje ozemlja druge države oziroma vsaka uporaba orožja 
zoper drugo državo; 
* blokada pristanišč ali obale ene države, ki jo izvaja drug? država; 
* vsak napad oboroženih sil ene države na kopenske, pomorske ali 
zračne sile oziroma na mornarico ali letalstvo druge države; 
* uporaba oboroženih sil ene države, ki se nahajajo na ozemlju druge 
države z njenim pristankom, v nasprotju s pogoji, ki so bili sorazmerno 
določeni, oziroma podaljšanje bivanja na ozemlju druge države preko 
obdobja, za katero sta se državi sporazumeli; 
* ravnanje države, ki ima svoje oborožene sile na ozemlju druge 
države z njenim pristankom, ki je naperjeno zoper tretjo državo; 
* pošiljanje ali podpiranje oboroženih band, ali neregularnih enot, ter 
plačancev, ki izvajajo dejanja oboroženega nasilja zoper drugo državo; 
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• upravičencem, ki imajo odločbo o odmeri pravic, se določi 
akontacija pokojnine oziroma druge dajatve v znesku, ki jim je 
pripadal za september 1991, preračunanem v tolarje v raz- 
merju 1:1. Najvišji znesek akontacije ne sme presegati zneska 
najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo. S posebnim 
tolmačenjem odloka je bilo kasneje sprejeto stališče, da se 
omejitev najvišjih pokojninskih prejemkov ne nanaša na 
dodatke za nosilce Partizanske spomenice 1941, za španske 
borce in za narodne heroje. 

• Upravičencem, ki jim pravice še niso bile odmerjene, se 
določi pokojninska osnova tako, da se znesek najnižje pokoj- 
nine za polno pokojninsko dobo pomnoži s koeficientom, 
določenim glede na čin, za vojaške uslužbence pa glede na 
stopnjo strokovne izobrazbe. Od tako določene pokojninske 
osnove se jim odmeri akontacija pokojnine z odstotkom, 
določenim po splošnih predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju glede na skupno pokojninsko dobo. 

Odlok tudi določa, da se ob smrti upravičenca do akontacije 
vojaške pokojnine odmeri družinskim članom akontacija dru- 
žinske pokojnine pod pogoji in način, ki jih določajo splošni 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V tem odloku ni urejeno vprašanje pravic do dodatka za 
pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesne okvare za upravi- 
čence, ki naknadno izpolnijo pogoje, pri katerih bi po vojaških 
predpisih ali po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pridobili te pravice. 

Akontacije po tem odloku se usklajujejo enako kot pokojnine 

Poprečje akontacij vojaških pokojnin je višje od poprečja 
vseh pokojnin, zaradi višje poprečne stopnje izobrazbe, ki so 
jo dosegle aktivne vojaške osebe. Će primerjamo poprečne 
starostne pokojnine, ki so jih po splošnih predpisih pridobili 
zavarovanci z enako stopnjo izobrazbe, kot določena skupina 
vojaških upokojencev, ni bistvenih razlik, oziroma so v neka- 
terih izobrazbenih skupinah pokojnine po splošnih predpisih 

po splošnih predpisih. 

2. Izvajanje odloka o izplačevanju akontacij vojaških 
pokojnin 

2.1. Število uživalcev 

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ki izvaja navedeni odlok, je ob koncu marca 1995 
uživalo pravico do akontacije vojaške pokojnine skupno 4.941 
upravičencev. Od tega je bilo 3.019 uživalcev akontacij voja- 
ških starostnih pokojnin, 713 uživalcev akontacij vojaških 
invalidskih pokojnin in 1.209 uživalcev akontacij vojaških dru- 
žinskih pokojnin. Med navedenimi upravičenci je preko 90% 
pridobilo pokojnino po vojaških predpisih pred 25. 6. 1991. 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razpolaga 
s podatki za vsakega upravičenca do akontacije vojaške po- 
kojnine. 

Število akontacij vojaških pokojnin je na isti ravni že od 
začetka leta 1992. Ze v prvih dveh mesecih po uveljavitvi 
odloka, to je do konca leta 1991, je uveljavilo pravico do 
akontacije vojaške pokojnine 4.457 upravičencev, v letu 1992 
je to število naraslo na 4.962, v letu 1993 na 4.995 upravičen- 
cev, v letu 1994 pa je padlo na 4.948 upravičencev. 

2.2. Poprečni zneski akontacij vojaških pokojnin 

V naslednji preglednici prikazujemo poprečne zneske akonta- 
cij vojaških pokojnin za april 1995 po vrstah in v primerjavi 
z ostalimi pokojninami. 

v poprečju višje od poprečja akontacij vojaških pokojnin 
primerljive skupine uživalcev akontacij vojaških pokojnin. 

V naslednji preglednici primerjamo pokojnine po splošnih 
predpisih za skupine uživalcev z enako stopnjo izobrazbe, 
upokojene v državni upravi in za vse dejavnosti: 

vse pokojnine akontacije vojaških 

pokojnin      

vrsta pravice število 

uživalcev 

poprečni 

znesek 

število 

uživalcev 

poprečni 

znesek 

starostne 258.877 52.055 3.010 89.189 

invalidske 95.800 42.750 713 76.185 

družinske 81.807 36.681 1.214 61.600 

vse 436.484 47.131 4.937 80.527 
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vse dejavnosti delavci v državni upravi 

stopnja 

izobrazbe 

znesek 

v SIT 

pok.doba znesek 

v SIT 

pok.doba 

STAROSTNE 

visoka 102.477 35.10.23 108.955 36.02.28 

višja 83.702 35.04.24 94.809 36.02.15 

srednja 68.780 34.07,19 73.473 35.05.10 

INVALIDSKE 

visoka 81.896 27.02.20 84.726 26.08.24 

višja 70.041 27.07.29 83.503 31.06.03 

srednja 55.448 25.10.29 64.273 28.03.16 

DRUŽINSKE 

visoka 71.291 32.11.21 67.707 33.04.27 

višja 56.973 31.07.22 63.116 33.03.04 

srednja 45.823 29.03.27 51.058 33.10.15 

Med akontacijami vojaških pokojnin je večina odmerjena na 
osnovi zneskov vojaških pokojnin, ki so šle upravičencem za 
september 1991. Akontacije, ki so bile odmerjene od pavšal- 
nih osnov glede na čin pred upokojitvijo in doseženo pokoj- 
ninsko dobo, so v poprečju bistveno nižje od ostalih akontacij 

* osnova za odmero je znesek najnižje pokojninske osnove za april 
1995, ki je znašal 42.990,03 SIT. 

vojaških pokojnin. 
V nasledn|i preglednici prikazujemo zneske akontacij starost- 
nih vojaških pokojnin, odmerjenih od pavšalnih osnov, ki so 
bili upravičencem s polno pokojninsko dobo izplačani za april 
1995: 

čin koeficient znesek akontacije za polno 

pokojninsko dobo*v SIT 

polkovnik ali višji 2,70 98.662 

podpolkovnik 2,55 93.181 

major 2,10 76.737 

stotnik I. stopnje 1,82 66.506 

stotnik 1,74 63.582 

poročnik 1,66 60.659 

podporočnik 1,53 55.909 

zastavnik I. stopnje 1,81 66.140 

zastavnik 1,66 60.659 

višji vodnik I. stopnje 1,53 55.909 

višji vodnik 1,53 55.909 

vodnik I. stopnje 1,38 50.427 

vodnik 1,38 50.427 

visoka izobrazba 2,27 82.949 

višja izobrazba 1,74 63.582 

srednja izobrazba 1,48 54.081 

poklicna izobrazba 1,20 43.850 

osnovna šola 1,00 36.542 

43 poročevalec, št. 31 



Odstotek odstopanja od poprečne starostne pokojnine delav- 
cev v državni upravi je pri oficirjih in podoficirjih z visoko 
izobrazbo (podporočnik in višji) -32, pri tistih s srednjo izo- 
brazbo pa -23. Pri vojaških uslužbencih z visoko izobrazbo je 
ta odstotek -24, pri tistih z višjo -33, pri vojaških uslužbencih 
s srednjo izobrazbo pa -26. Odstotek odstopanja od poprečne 
starostne pokojnine upokojencev iz vseh dejavnosti pa je za 
oficirje in podoficirje z visoko izobrazbo -28, s srednjo pa -18, 

*11.-12. 1991 
** 1.-2. 1995 

Zavod je v finančnem načrtu za leto 1995 predvidel, da bodo 
za izplačevanje akontacij vojaških pokojnin v tem letu 
potrebna sredstva v višini 5.234.700.000 SIT. 

Skladno z odlokom Republika Slovenija iz proračuna refun- 
dira Zavodu vsa sredstva za izplačevanje akontacij vojaških 
pokojnin in drugih pravic po vojaških predpisih nekdanje 
SFRJ, skupaj s prispevki in sorazmernim delom stroškov 
izvajanja zavarovanja, na podlagi obračunov obveznosti, ki jih 
izda Zavod. 

Navedena rešitev se nanaša tudi na pokojnine, ki so jih prido- 
bili vojaški upokojenci na podlagi obdobij zavarovalne dobe, 
ki so jo do 31. 12. 1972, ko so bile aktivne vojaške osebe 
vključene v zavarovanje po splošnih predpisih, dopolnili pri 
slovenskem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Glede na dejstvo, da je med vsemi uživalci akontacij 
vojaških pokojnin večina borcev NOV, ki so večino svoje 
aktivne vojaške službe dopolnili v času, ko so bili še vključeni 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po splošnih predpi- 
sih, obstajajo stališča, da bi bilo možno določiti kot obveznost 
republiškega proračuna samo sorazmerni del akontacij voja- 
ških pokojnin, ki je odmerjen na podlagi deleža skupne zava- 
rovalne dobe, prebitega pri posebnemu nosilcu vojaškega 
zavarovanja. Tisti del pravic, ki je priznan na podlagi obdobij 
zavarovalne dobe, prebite pri slovenskem nosilcu zavarova- 
nja, pa bi se obravnaval tako kot pokojnine po splošnih 
predpisih. 

3. Zaključek 

1. Ne glede na dejstvo, da je Državni zbor na zasedanju dne 
22. 3. 1995 zavrnil predlog zakona o pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovan- 
cev, ki ga je Vlada Republike Slovenije posredovala v prvo 
obravnavo, Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da z uredi- 
tvijo izplačevanja vojaških pokojnin in drugih vprašanj v zvezi 
s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem vojaških zavaro- 
vancev, v katero so bili vključeni slovenski državljani, ne bo 
možno čakati do razrešitve vseh vprašanj v sukcesije po 
nekdanji SFRJ, kar je bilo posebej izraženo mnenje v obrav- 
navi zakona na Državnem zboru. Zato bo Vlada Republike 
Slovenije čim prej ponovno predložila Državnemu zboru 
v obravnavo in sprejem predlog zakona o pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja nekdanjih vojaških 

za vojaške uslužbence z visoko izobrazbo -19, z višjo -24 in 
s srednjo -21. 

2.3. Financiranje 
Zavod je v času od uvejavitve odloka o izplačevanju akontacij 
vojaških pokojnin porabil za izplačevanje navedenih akontacij 
naslednja sredstva (podatki so navedeni v nominalnih zne- 
skih): 

zavarovancev. V novem predlogu zakona bodo upoštevane 
pripombe delovnih teles Državnega zbora ob obravnavi 
prvega predloga zakona. 

2. V času do sukcesije po nekdanji SFRJ oziroma do zakonske 
ureditve tega vprašanja, so pravice vojaških upokojencev 
urejene z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in 
s podzakonskimi akti. 

Z vladnim odlokom o izplačevanju akontacij vojaških pokoj- 
nin so skladno s pooblastilom iz 21. člena ustavnega zakona 
urejena tehnična vprašanja v zvezi z izvajanjem določbe 18. 
člena navedenega ustavnega zakona. 

3. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je slabosti sedanje 
ureditve možno celovito odpraviti le z zakonom, v katerem je 
potrebno čim prej urediti: 

- priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro ali do 
dodatka za pomoč in postrežbo za uživalce akontacij vojaških 
pokojnin, ki so po uveljavitvi odloka pridobili pogoje za prido- 
bitev teh pravic po splošnih predpisih; 

- uskladitev poprečja akontacij vojaških pokojnin s popreč- 
jem pokojnin državnih uslužbencev z enako stopnjo izo- 
brazbe za polno pokojninsko dobo; 

- prenehanje odbitkov zaradi predčasne upokojitve za voja- 
ške upokojence, ki so v času prejemanja akontacij vojaških 
pokojnin, dopolnili starost za redno starostno upokojitev; 

- vprašanja v zvezi s stalnim prebivališčem, definicijo agre- 
sije, mnenjem ministrstva za obrambo o okoliščinah, 
pomembnih za priznanje pravice do akontacije vojaške pokoj- 
nine, ureditev pravic državljanov, ki so do 18. 10. 1991 vložili 
zahtevek za priznanje pravice do invalidske pokojnine po 
vojaških predpisih, in pristojni vojaški organi do 18. 10. 1991 
niso odločili o tem zahtevku, pravice oseb po 40. členu 
zakona o državljanstvu, in druga vprašanja, ki se pojavljajo pri 
izvajanju sedaj veljavnega odloka. 

5. Pri izvajanju odloka se je že izoblikovala sodna praksa. 
V pričakovanju zakonske ureditve se je čakalo z nekaterimi 
sodnimi odločitvami. Po zavrnitvi predloga zakona, bodo 
sodišča rešila zaostale zadeve na podlagi obstoječih predpi- 
sov in s tem oblikovala sodno prakso tudi o vprašanjih, kjer se 
le-ta do danes še ni oblikovala. 

leto število 

upravičencev 

skupen znesek 

obveznosti 

delež akontacij v 

odhodkih zavoda 

1991* 4.457 160.772.126 0,4% 

1992 4.962 2.266.515.457 1,6% 

1993 4.995 3.323.952.766 1,6% 
1994 4.948 4.295.488.200 1,5% 

1995** 4.953 846.306.000 1,5% 
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