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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PONOVNI 

VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI 

TER VRNITVI NJIHOVEGA 

PREMOŽENJA IN PRAVIC 

- EPA 1251 - skrajšani postopek 

Podpisani poslanci na podlagi 19. člena zakona o poslancih 
(Uradni list RS, št. 48/92) ter prvega odstavka 174. člena in 
175. člena poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 
40/93 in 80/94) vlagamo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PONOVNI 
VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJI- 
HOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
tretjega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora RS. 

Na podlagi 204. člena poslovnika Državnega zbora RS predla- 
gamo, da predlog zakona obravnava in sprejme po skrajša- 
nem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona po določbah poslovnika o hitrem postopku. Predlog 
zakona se namreč omejuje izključno na podaljšanje prekluziv- 

nega roka, kar po svoji naravi predstavlja manj zahtevno 
spremembo zakona. S tem je izpolnjen pogoj, ki ga za tovrstni 
postopek določa prva alinea 204. člena poslovnika Državnega 
zbora RS. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora RS Vam sporočamo, da bova pri obravnavi predloga 
zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora RS kot 
predstavnika predlagateljev sodelovala Tone Peršak in Igor 
Bavčar. 

Tone PERŠAK, l.r. 
Igor BAVČAR, l.r. 

Danica SIMŠIČ, l.r. 
Andrej LENARČIČ, l.r. 

mag. Igor OMERZA, l.r. 
Jožef ŠKOLČ, l.r. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic, ki je bil sprejet v januarju 
1994 in velja od 4. februarja tega leta, je v 9. členu predpisal 
dveletni rok za vložitev zahtevka za vrnitev premoženja čla- 
nom agrarnih skupnosti. Ta rok je pričel teči z dnem uveljavi- 
tve zakona in se bo iztekel v februarju 1996. Rok za vložitev 
zahteve je po svoji dolžini enak tistemu, ki ga za vložitev 
zahteve določa z novelo iz leta 1993 spremenjeni 64. člen 
zakona o denacionalizaciji. Seveda pa je začetek teka in potek 
slednjega časovno vezan na pričetek veljavnosti zakona o de- 
nacionalizaciji. 

Potrebo po podaljšanju roka, ki ga zakon o ponovni vzposta- 
vitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in 
pravic določa za vložitev zahtev za vrnitev premoženja, nare- 
kujejo bistvene razlike pri pripravi zahtevkov za fizične ozi- 
roma pravne osebe ali agrarne skupnosti. Glede na doku- 
mente Komisije za agrarne operacije Avstroogrske in Kralje- 
vine Jugoslavije je mogoče oceniti, da teoretično število 
agrarnih skupnosti v Republiki Sloveniji znaša okrog 2.000. 
Postopek za vrnitev zemljišč jih je od teh pričela približno 
polovica, to je 1.000. Zaradi zapletenosti postopka, težav in 
drugih okoliščin pa po našem prepričanju ni bilo rešenih več 
kot 1% zahtevkov (z natančnimi podatki naj bi seveda razpola- 

gala vlada), in to kljub temu, da se bo - kot je bilo že 
omenjeno - rok iztekel v začetku februarja 1996. 

Vzroke za tako stanje gre iskati zlasti v zapletenosti postopka, 
ki terja, da se pred vložitvijo kakršnega koli zahtevka agrarna 
skupnost sploh ustanovi. Slovenske vasi so porabile veliko 
predvidenega časa, da so se na ustanavljanje zakonskim 
določilom ustrezno pripravile (iskanje dedičev, priprava sez- 
namov članstva in potrebnih aktov agrarnih skupnosti) ter ga 
tudi izpeljale. Za izpolnitev vseh zahtev, ki jih upravičencem 
- članom agrarnih skupnosti, ki bi želeli uveljavljati zahtevo 
za vrnitev premoženja, nalaga zakon, se je dveletni rok torej 
izkazal kot bistveno prekratek. 

Postopki v zvezi z izvajanjem zakona so časovno sovpadali 
s spremembo upravnega sistema ter reformo sodstva in oživ- 
ljanjem instituta notariata (s tem pa prenašanja pristojnosti na 
relacijah med občino in državo ter sodišči in notariatom). Tem 
razlogom za zaostanke se pridružuje še - splošno znana 
-prezasedenost organov (sodišče in kataster), zadolženih za 
izdelavo osnovne dokumentacije (historičnih spisek in kata- 
strski dokumenti). Močno povečan obsega dela in pomanjka- 
nje strokovnega kadra je tem organom namreč onemogočilo, 
da bi v določenem roku opravili vse zahtevano delo v zvezi 
z zahtevki, vloženi na podlagi obeh zakonov. 

Tudi doslejšnje izkušnje v zvezi z delom pristojnih državnih 
organov, zadolženih za izvajanje zakona o ponovni vzpostavi- 
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tvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in 
pravic žal niso ravno vzpodbudne, saj vse doslej še niso izdali 
dokončnih in jasnih navodil za vodenje postopka. Ministrstvo 
za kmetijstvo se je, denimo, šele zdaj (nekaj mesecev pred 
iztekom dveletnega roka) odločilo, da bo za državne usluž- 
bence, ki se ukvarjajo z vodenjem postopkov, organiziralo 
strokovne seminarje. 

Vse našteto samo po sebi vzbuja domneve, da morda obsta- 
jajo tudi interesi, v skladu s katerimi naj bi potek rokov zaradi 
zamudnih postopkov onemogočil vračanje premoženja agrar- 
nim skupnostim ter po našem mnenju še dodatno zavezuje 
Državni zbor RS, da podaljša rok, v katerem imajo člani 
agrarnih skupnosti možnost zahtevati in uveljaviti pravice, ki 
jim jih daje pred dvema letoma sprejeti zakon o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premože- 
nja in pravic. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagana sprememba zakona ima za svoj cilj podaljšanje 
roka, v katerem lahko člani agrarnih skupnosti uveljavljajo 
zahtevke za vrnitev premoženja. Ta (dveletni) rok se je spričo 
v prvi točki uvoda opisanih okoliščin izkazal kot bistveno 
prekratek, zato smo se poslanci, ki smo že leta 1993 nastopili 
kot prvotni pobudniki sprejema zakona, odločili, da v parla- 
mentarno proceduro vložimo ta predlog za spremembo 
zakona. Pri tem nas je vodilo predvsem dejstvo, da je podalj- 
šanje roka potrebno zagotoviti zaradi izvajanja osnovnega 
zakona. Zato seveda tudi načela tega predloga novele zakona 
v osnovi popolnoma sledijo našim takratnim izhodiščem, ki 
jih je s sprejemom zakona leta 1994 že potrdil državni zbor. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge posledice 
sprejema zakona 

Sprejem predlaganega zakona ne bi povzročil novih obreme- 
nitev za proračun Republike Slovenije, sprememba roka pa bi 
močno olajšala izvajanje rešitev, ki jih je uveljavil zakon 
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njiho- 
vega premoženja in pravic. 

4. Besedilo 9. člena, ki se spreminja 

»Postopek za vrnitev premoženja članom agrarnih skupnosti 

se začne na podlagi zahteve kateregakoli člana oziroma skup- 
nega pooblaščenca. 

Zahtevek je treba vložiti v dveh letih po uveljavitvi tega za- 
kona. 

Zahtevku mera biti priloženo: 

- potrdilo o vpisu v register agrarnih skupnosti, 

- pravnomočna odločba o podržavljenju premoženjskih pra- 
vic na podlagi predpisov iž 1. člena tega zakona oziroma drug 
pravnomočen akt oziroma predpis o podržavljenju, 

- izpisek iz zemljiške knjige in katastra z razvidom stanja na 
dan podržavljenja premoženjskih pravic in na dan vložitve 
zahtevka, 

- druga dokazna sredstva po zakonu o upravnem postopku, 

- overjen članski imenik z dokazili, da člani izpolnjujejo 
pogoje po tem zakonu. 

O zahtevah iz tega člena odloča v upravnem postopku za 
kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ na območju katerega 
leži pretežen del nepremičnin, na katerih člani agrarne skup- 
nosti uveljavljajo vračanje premoženjske pravice po tem za- 
konu.« 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94 in 38/ 
94) se v drugem odstavku 9. člena beseda »dveh« nadomesti 
z besedo »treh«. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana sprememba zakona predvideva podaljšanje pre- 
kluzivnega roka, ki ga v 9. členu določa zakon o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premože- 
nja in pravic za uveljavljanje zahtev članov agrarnih skupnosti 
za vrnitev premoženja. Po veljavnem besedilu ta rok sedaj 
znaša dve leti (od uveljavitve tega zakona dne 4.2.1994), kar 
pomeni, da se bo ta rok iztekel 5. februarja 1996. 

V praksi se pojavljajo številni problemi zaradi zahtevnosti 
samega postopka, ki od članov bivših agrarnih skupnosti 
terja, da skupnost ponovno organizirajo, sprejmejo potrebne 
akte in poskrbijo za njen vpis v register, šele zatem pa lahko 
uveljavljajo zahtevek za vrnitev premoženja in pravic. V pri- 
merjavi s postopkom po zakonu o denacionalizaciji (ki po leta 
1993 spremenjenem 64. členu ravno tako določa dveletni rok) 

gre torej za bistveno bolj zapletene in dolgotrajne postopke, 
saj se mora subjekt, ki po zakonu o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic 
uveljavlja zahtevek za vrnitev, šele ustanoviti. Poleg tega je 
izvajanje zakona časovno sovpadlo s spremembo sistema 
državne uprave, reformo sodstva in uvedbo notariata, znatno 
pa ga otežuje tudi prezasedenost za to področje pristojnih 
državnih organov in pomanjkanje kadrov. 

Zato je prekluzivni dveletni rok, ki ga določa 9. člen zakona 
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njiho- 
vega premoženja in pravic, potrebno podaljšati za eno leto. 
Po našem predlogu naj bi ta rok torej znašal tri leta od 
uveljavitve osnovnega zakona. Sicer pa predlog novele v niče- 
mer ne posega v vsebino veljavnih rešitev po omenjenem 
zakonu. 
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Predlog zakona o 

MAMILIH IN PSIHOTROPNIH SNOVEH 

- EPA 1243 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji dne 14. septem- 
bra 1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MAMILIH IN PSIHOTROPNIH 
SNOVEH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja Odločbo o razvrstitvi mamil in psihotropnih 
snovi. 

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. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekre- 
tarka v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, dipl. inž. farm., svetovalka 
ministra za zdravstvo. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Področje mamil ureja Zakon o proizvodnji in prometu mamil 
(Ur. list SFRJ 55/78 in 58/85). Zakon pojmovno opredeljuje 
mamila in določa pogoje za proizvodnjo in promet z mamili. 
Po drugem členu tega zakona veljajo za mamila tudi psiho- 
tropne snovi, navedene v seznamu mamil. 

Zakon o proizvodnji in prometu mamil in izvršilne predpise, 
izdane na njegovi podlagi, uporabljamo v Republiki Sloveniji 
v skladu s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. list RS št.1/91 - I), ki določa, da se do izdaje 
ustreznih predpisov Republike Slovenije smiselno uporab- 
ljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali 
v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne 
nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. 

Poleg navedenih predpisov urejajo promet z mamili še Pravil- 
nik o pogojih in postopkih za izdajo dovoljenj za uvoz in izvoz 
mamil (Ur. list SFRJ 50/79), Pravilnik o vsebini in načinu 
vodenja evidenc in poročil ter o rokih za pošiljanje podatkov 
o proizvodnji in prometu mamil (Ur. list SFRJ 54/79, 4/80), 
Odločbe o seznamu mamil (Ur. list SFRJ 70/78, 14/81, 39/82, 
28/85, 10/87, 53/88, 2/89, 80/89, 73/90) ter Odločbe o seznamu 
mamil, ki se smejo dajati v promet za medicinske in veterinar- 
ske namene (Ur. list SFRJ 70/78, 52/83, 47/85). 

V Republiki Sloveniji veljajo tudi mednarodne konvencije, ki 
jih je sklenila bivša Jugoslavija, in sicer: Enotna konvencija 
o mamilih iz leta 1961 (Ur. list SFRJ 2/64 ), Protokol o spre- 

membah enotne konvencije o mamilih, dopolnjen 1972 (Ur. 
list SFRJ 3/78), Konvencija o psihotropnih substancah iz leta 
1971 (Ur. list SFRJ 40/73) ter Konvencija Združenih narodov 
zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 
1988 (Ur. list SFRJ 14/90). 

Po kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. list RS štev. 
63/94 ) sta v 195. in 196. členu kot kaznivo dejanje opredeljena 
le neupravičena proizvodnja in promet z mamili ter omogoča- 
nje uživanja mamil. Posest mamil pa ne sodi med kazniva 
dejanja in se šteje za prekršek po Zakonu o proizvodnji in 
prometu mamil (Ur. list SFRJ 55/78). 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Med najpomembnejšimi razlogi za sprejem nove zakonodaje 
na področju mamil je vsekakor spoštovanje mednarodnih 
normativov in standardov, ki so opredeljeni v omenjenih med- 
narodnih konvencijah. Nujno je vključevanje Slovenije 
v evropski in širši svetovni prostor, ker omogoča nadzor nad 
prometom z mamili, psihotropnimi snovmi in osnovnimi kemi- 
kalijami za njihovo izdelavo. Samo nadziran in dobro voden 
promet z mamili, psihotropnimi snovmi in osnovnimi kemika- 
lijami za njihovo izdelavo zmanjša možnost nedovoljenega 
prometa z mamili, možnost zlorab ter na podlagi tega tudi 
zasvojenost z mamili. 

Drug razlog za sprejem zakona je tudi okoliščina, da obsto- 
ječa zakonodaja za področje mamil vsebuje le seznam vseh 
rastlin in substanc, tako psihotropnih kot tudi narkotičnih, 
brez kakršnekoli klasifikacije rastlin in substanc, ki veljajo za 
mamila. 

5 poročevalec, št. 42 



Z zakonom je potrebno preprečiti dosedanje nedosledno izva- 
janje zakona, ki se je kazalo predvsem v nepopolni izdaji 
uvoznih in izvoznih dovoljenj, zlasti za psihotropne snovi. 

Uvozna in izvozna dovoljenja so se izdajala le za substance in 
preparate, ki so bili v Registru zdravil označeni za mamila 
z znakom paragrafa. 

Ta zakon ne govori o zdravljenju in socialni rehabilitaciji 
zasvojenih uporabnikov drog, ker bo to področje urejeno 
s posebnim zakonom - Zakon o zdravljenju in socialni reha- 
bilitaciji zasvojenih uporabnikov drog. 

Promet z osnovnimi kemikalijami za izdelavo mamil in psiho- 
tropnih snovi bo tudi urejal poseben zakonu (Zakon o prekur- 
zorjih), ki ga ministrstvo za zdravstvo že pripravlja v okviru 
programa PHARE. 

3. Mednarodna priporočila 

Mednarodna priporočila predvidevajo, da se zakonodaja na 
področju mamil in psihotropnih snovi obravnava v dveh loče- 
nih celotah - zakonih, in sicer: 

1. Zakon o mamilih in psihotropnih snoveh, ki določa pogoje, 
pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet z mamili in 
psihotropnimi snovmi. Vanj je vključena tudi klasifikacija vseh 
rastlin in substanc, ki lahko povzročijo zasvojenost oziroma 
imajo škodljive posledice za zdravje ter pravna regulativa, ki iz 
tega izhaja. 

2. Zakon o zdravljenju in socialni rehabilitaciji zasvojenih 
uporabnikov drog. V njem so določene možnosti obravnave 
odvisnikov z namenom, da se zmanjša škoda zaradi uporabe 
nedovoljenih drog. Določena so načela, ki naj zmanjšajo 
povpraševanje po drogah. 

Večina držav zahodne Evrope je že podpisala vse tri v uvodu 
omenjene mednarodne konvencije na področju mamil ter 
skladno z vsebino konvencij uskladila zakonodajo. 

Države vzhodne in centralne Evrope pa se vključujejo v pro- 
gram pomoči Združenih narodov (Legal Advisory Pro- 
gramme). 

Vlada Republike Slovenije ja na svoji 96. seji, dne 28. julija 
1994, sprejela svetovalno vlogo UNDCP (United Nations Inter- 
national Drug Control Programme) pri pripravi nove zakono- 
daje na področju drog. 

Združeni narodi (United Nations International Drug Control 
Programme) s posebnim projektom mednarodnih priporočil 
(Legal Advisory Programme) svetujejo državam podpisnicam 
mednarodnih konvencij in nudijo brezplačno pomoč pri pri- 
pravi zakonodaje na področju drog. 

Mednarodna priporočila predlagajo klasifikacijo rastlin in 
substanc, ki veljajo za mamila in psihotropne snovi v tri 
skupine: 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje 
ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova 
zloraba in se ne uporabljajo v medicini; 

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje 
ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova 
zloraba in se lahko uporabljajo v medicini; 

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne za 
zdravje ljudi zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova 
zloraba in se lahko uporabljajo v medicini. 

Na osnovi navedene klasifikacije mamil in psihotropnih snovi 
pa tudi najlaže nadziramo pogoje za proizvodnjo in promet 
z mamili in psihotropnimi snovmi s ciljem obvarovanja zdravja 
ljudi, preprečitve socialnih problemov in preprečitve zlorabe. 

Zakon določa absolutno prepoved proizvodnje in prometa 

z mamili, prav tako pa tudi nihče ne sme imeti v posesti 
mamila brez dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo. 
Proizvodnja in promet z mamili iz skupin II in III ter posest 
le-teh se za medicinske, veterinarske, učne in znanstvene 
namene opravlja le na podlagi dovoljenja ministra, pristoj- 
nega za zdravstvo, v količinah, ki jih na podlagi letnih potreb 
določi minister, pristojen za zdravstvo. 

4. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona o mamilih in psihotropnih snoveh je natančno 
določanje pogojev za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, 
podatkov, ki jih mora vsebovati vloga za izdajo uvoznega 
oziroma izvoznega dovoljenja ter način vodenja evidenc 
o mamilih, ki jih je ministrstvo, pristojno za zdravstvo, dolžno 
pripraviti in posredovati organom Združenih narodov. 

V predlogu zakona o mamilih in psihotropnih snoveh so 
izrecno prepovedani gojenje rastline kanabis, koke, opijskega 
maka, khata ter pridobivanje opija z zarezovanjem makovih 
glavic. Opijski mak in kanabis se na podlagi dovoljenja mini- 
stra, pristojnega za zdravstvo, lahko gojita le v prehrambene 
oziroma industrijske namene, s tem da mora gojitelj zasejane 
površine prijaviti pristojnemu organu za notranje zadeve in 
ministrstvu, pristojnemu z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Z uvedbo klasifikacije mamil in psihotropnih snovi, ki jo 
predpisujejo mednarodne konvencije, katerih pogodbenica je 
Republika Slovenija, želimo predvsem urediti sistem dosled- 
nega izdajanja uvoznih in izvoznih dovoljenj in s tem omogo- 
čiti ustreznejšo kontrolo nad prometom mamil in psihotrop- 
nih snovi ter tako preprečiti njihov nedovoljen promet in 
zlorabo. 

Ta načela zahtevajo absolutno prepoved proizvodnje in pro- 
meta z mamili iz skupine I. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v sodelovanju z ministr- 
stvom, pristojnim za zunanje zadeve, skrbi za izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz ratificiranih konvencij. 

V predlogu zakona o mamilih in psihotropnih snoveh so 
natančno definirani carinsko nadzorstvo, inšpekcijsko nad- 
zorstvo ter upravno nadzorstvo. 

Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh v skladu 
s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 27. 7.1994 določa, 
da Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko komisijo, 
ki je odgovorna za pripravo, pospeševanje in usklajevanje 
vladne politike za nadzor nad zlorabo mamil in trgovino 
z mamili. 

Kazenske določbe predloga zakona o mamilih in psihotropnih 
snoveh predvidevajo le denarne kazni za prekrške, ki so 
posledica nespoštovanja določil tega zakona, v kolikor niso 
podani znaki kaznivega dejanja. 

Glede na pristojnosti ministrstva za zdravstvo, da ureja proiz- 
vodnjo in promet z mamili, je predlagatelj mnenja, da je 
ravnanje z zaseženimi in odvzetimi mamili potrebno podrob- 
neje urediti s posebnimi predpisi, ki jih bo izdal minister, 
pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za zdravstvo. Zato predlog zakona obravnava samo pri- 
mere, ko se mamila, ki so predmet prekrška, lahko prodajo 
kot surovine za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo pravni ali 
fizični osebi, ki ima dovoljenje za promet mamil. V kolikor to 
ni mogoče, se mamila komisijsko uničijo. 

Glede na to, da se določena mamila ne morejo hraniti dalj 
časa, predlog zakona določa, da se navedna mamila lahko 
prodajo ali komisijsko uničijo še pred koncem postopka 
z odobritvijo organa, ki je vodil postopek. 

5. Finančne in druge posledice zakona 

Ocenjujemo, da zakon ne bo imel bistvenih dodatnih finanč- 
nih obremenitev in ne bo povečal sedanjih proračunskih 
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odhodkov, saj bo Ministrstvo za zdravstvo z opravljanjem 
zakonskih nalog (izdajanjem dovoljenj) zagotavljalo prihodke 
v dobro državnega proračuna. 

Glede na to, da se bo povečalo število izdanih uvoznih in 
izvoznih dovoljenj, predvsem za psihotropne snovi, pa oce- 
njujemo, da se bodo celo povečali prihodki v dobro držav- 
nega proračuna. 

Povečal pa se bo obseg dela zdravstvenega inšpektorata 
zaradi inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem tega 
zakona. 

Organizacija posebnega oddelka za droge v Ministrstvu za 
zdravstvo pa je nujen pogoj za racionalno izvajanje tega 
zakona. 

Poleg preventivnih in terapevtskih programov za zdravljenje 
odvisnikov od nedovoljenih drog ter programov zmanjševanja 
škode je potrebno racionalizirati izdajanje uvoznih in izvoznih 
dovoljenj, nujno je vzpostaviti računalniško vodenje evidence 
prometa mamil in psihotropnih snovi, ki je povezano z izpol- 
njevanjem mednarodnih obveznosti in pošiljanjem statistič- 
nih poročil o proizvodnji, prometu, porabi, zaplembi in zalo- 
gah mamil in psihotropnih snovi organom Združenih naro- 
dov, ki so pristojni za kontrolo mamil in psihotropnih snovi na 
Dunaj (International Narcotics Control Board). 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvod- 
nja in promet z mamili in psihotropnimi snovmi. 

2. člen 

Mamila in psihotropne snovi so rastline in substance narav- 
nega ali sintetskoga izvora, katerih uporaba lahko povzroči 

-zasvojenost, ki ima lahko škodljive posledice za zdravje ali 
lahko kako drugače ogrozi človekovo integriteto v telesnem, 
duševnem ali socialnem pomenu (v nadaljnjem besedilu: ma- 
mila). 

Ta zakon se smiselno uporablja tudi za mamila, ki se uporab- 
ljajo v veterini, kolikor poseben zakon ne določa drugače. 

3. člen 

Mamila so razvrščena v eno od naslednjih treh skupin glede 
na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica 
njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini: 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje 
ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova 
zloraba in se ne uporabljajo v medicini; 

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi 
hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se 
lahko uporabljajo v medicini; 

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi 
posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko 
uporabljajo v medicini. 

Razvrstitev mamil v skupine iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za zdravstvo in jo objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Razvrstitev mamil mora vsebovati za vse substance medna- 
rodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo priznano ime 
ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko težo. 

4. člen 
t 

Za proizvodnjo mamil se po tem zakonu šteje gojenje mamil 
in vsi postopki, kjer se pridobivajo substance iz 2. člena tega 
zakona, vključno z njihovo dokončno izdelavo. 

Gojenje mamil po prejšnjem odstavku obsega gojenje rastline 
kanabis, rastline koke, opijskega maka, khata ter pridobivanje 
opija z zarezovanjem makovih glavic. 

Za promet z mamili se po tem zakonu štejejo uvoz, izvoz, 
tranzit, prodaja in vsak drug način dajanja mamil v promet. 

5. člen 

Proizvodnja in promet z mamili sta prepovedana. 

Prepovedana je posest mamil. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena, poseben zakon lahko 
določi pogoje, pod katerimi posest mamil ni prepovedana. 

6. člen 

Prepovedi iz prejšnega člena se ne nanašajo na mamila, ki se 
v skladu s posebnimi predpisi štejejo za zdravila. 

7. člen 

Ne glede na določila 5. člena tega zakona, se lahko opravlja 
proizvodnja in promet z mamili, oziroma se imajo v posesti 
mamila iz skupin II in III za medicinske, veterinarske, učne in 
znanstvene namene na podlagi dovoljenja ministra, pristoj- 
nega za zdravstvo v količinah, ki jih na podlagi letnih potreb 
določi minister, pristojen za zdravstvo. 

II. PROIZVODNJA MAMIL 

8. člen 

Proizvodnja mamil se lahko opravlja na podlagi dovoljenja 
ministra, pristojnega za zdravstvo. 

Mamila lahko proizvajajo pravne in fizične osebe, ki izpolnju- 
jejo pogoje za izdelavo zdravil, določene s posebnim za- 
konom. 

9. člen 

Opijski mak in kanabis se lahko na podlagi dovoljenja mini- 
stra, pristojnega za zdravstvo gojita samo za prehrambene 
oziroma industrijske namene s tem, da mora gojitelj zasejane 
površine prijaviti območni enoti upravnega organa, pristoj- 
nega za notranje zadeve v 30 dneh po setvi ter ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo. 

III. PROMET Z MAMILI 

10. člen 

Mamila se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja 
ministra, pristojnega za zdravstvo. 

Vloga za izdajo dovoljenja za promet z mamili se vloži pri 
ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo. 

Natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet in obra- 
zec vloge predpiše minister, pristojen za zdravstvo. 

11. člen 

Promet z mamili na debelo lahko opravljajo pravne in fizične 
osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mamil ter pravne in 
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določne s posebnim 
zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z mamili na 
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debelo iz skupine II, morajo poleg pogojev iz prejšnjega 
odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje: 

1. da imajo ustrezne prostore in opremo za hrambo in izdaja- 
nje mamil, ki ustrezajo tehničnim in sanitarnim pogojem; 

2. da hranijo mamila v posebnih prostorih, v katerih ne sme 
biti drugih proizvodov, ti prostori pa morajo biti zavarovani 
pred dostopom nepooblaščenih oseb; 

Minister, pristojen za zdravstvo podrobneje določi tehnične in 
sanitarne pogoje ter način zavarovanja prostorov iz prejš- 
njega odstavka. 

12. člen 

Promet z mamili iz skupine II in III na drobno opravljajo 
lekarne v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje lekarniške 
dejavnosti. 

13. člen 

Prostori, v katerih se hranijo mamila iz skupine II, morajo biti 
zaklenjeni in zavarovani pred dostopom nepooblaščenih 
oseb. 

Ključe prostorov oziroma posebnih omar, v katerih so mamila 
razvrščena v skupino II sme hraniti le delavec, ki je pooblaš- 
čen za hrambo in izdajanje. 

14. člen 

Mamila iz skupine II in III smejo uvažati in izvažati le pravne in 
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodnje ali 
prometa z zdravili na debelo ter na podlagi dovoljenja mini- 
stra, pristojnega za zdravstvo. 

15. člen 

Dovoljenje za uvoz mamil se izda, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 

1. da so mamila, ki se uvažajo, namenjena za medicinske, 
veterinarske, učne ali znanstvene namene; 
2. da je količina mamil, za katero se zahteva uvozno dovolje- 
nje v skladu z oceno letnih potreb; 

16. člen 

Dovoljenje za izvoz mamil se izda, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 

1. da so mamila, ki se izvažajo, namenjena za medicinske, 
veterinarske, učne ali znanstvene namene; 
2. da je vlogi za izvozno dovoljenje priloženo uvozno dovolje- 
nje pristojnega organa države uvoznice. 

17. člen 

Dovoljenje za uvoz oziroma izvoz neha veljati z dnem, ko 
poteče v njem določen rok. 

18. člen 

Vsaka pošiljka mamil, ki se uvaža oziroma izvaža mora vsebo- 
vati tudi kopijo uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo posreduje kopijo izvoz- 
nega dovoljenja pristojnemu organu države uvoznice. 

19. člen 

Vloga za izdajo uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja mora 
vsebovati naslednje podatke: 

1. firmo oziroma ime in sedež pravne osebe, ki želi uvoziti ali 
izvoziti mamila; 

2. naziv mamila in namen, za katerega se uvoža oziroma 
izvoža; 
3. predvideno količino mamila; 
4. odstotno količino baze mamila; 
5. skupno količino baze mamila; 
6. firmo oziroma ime in sedež tuje firme, ki je posrednik pri 
uvozu oziroma izvozumamila; 
7. označbo carinarnice, preko katere se uvaža oziroma izvaža 
mamilo; 
8. rok, v katerem bo opravljen uvoz oziroma izvoz; 
9. številko uvoznega dovoljenja in navedbo organa države 
uvoznice, ki je izdal dovoljenje; 

20. člen 

Tranzit mamil čez carinsko območje Republike Slovenije je 
dovoljen le, če ima pošiljka izvozno dovoljenje države, iz 
katere se mamilo izvaža ter uvozno dovoljenje države uvoz- 
nice. 

O poteku tranzita se morata medsebojno obvestiti pristojni 
carinski izpostavi, skozi kateri poteka tranzit. 

Pošiljke mamil med tranzitom ne smejo biti izpostavljene 
postopkom, ki bi spremenili ali utegnili spremeniti naravo 
mamila. 

Organi za notranje zadeve zagotavljajo varnost pošiljke mamil 
med tranzitom. 

Stroške varovanja plača pošiljatelj. 

21. člen 

Osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije, smejo imeti 
v posesti zdravila, ki vsebujejo mamila iz skupine II, če jih 
nujno potrebujejo za zdravljenje, vendar morajo njihovo ime 
in količino z dokazili za upravičenost uporabe prijaviti carin- 
skemu organu. 

22. člen 

Prenašanje mamil iz skupine II, namenjenih za prvo pomoč 
v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu v količinah, ki 
so nujne za ta namen, se ne šteje za promet po tem zakonu. 

Poleg listine o registraciji prevoznega sredstva je potrebno 
predložiti carinskemu organu dovoljenje za določeno vrsto in 
količino mamila, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri 
je vozilo registrirano. 

23. člen 

Carinarnice morajo v vsako dovoljenje za izvoz oziroma dovo- 
ljenje za uvoz vpisati številko deklaracije, datum in kraj cari- 
njenja. 

Pravna in fizična oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje za 
izvoz oziroma uvoz mora kopijo dovoljenja s podatki iz prejš- 
njega odstavka v petnajstih dneh po carinjenju posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo. 

Za vsako pošiljko mamil v tranzitu mora carinarnica preveriti 
pravilnost predložene carinske listine ter o vrsti in količini 
mamil, državi izvoza in državi uvoza obvestiti ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

24. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na promet z mamili, 
veljajo tudi za uvoz in izvoz mamil v proste carinske cone ali 
v carinska skladišča v Republiki Sloveniji. 
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IV. EVIDENCE O MAMILIH 

25. člen 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo promet 
z mamili na debelo, morajo voditi evidenco, ki obsega tele 
podatke: 

1. uvožene oziroma izvožene količine ter vrste mamil; 
2. firmo oziroma ime in sedež prodajalca oziroma kupca; 
3. številka uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja, na pod- 
lagi katerega je bilo mamilo uvoženo oziroma izvoženo; 
4. datum nabave oziroma dobave mamila; 
5. količine in vrste mamil, ki so na zalogah. 

26. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z mamili na 
debelo morajo, posredovati redna poročila o prometu 
z mamili ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, in sicer: 

1. trimesečna poročila o uvoženih in izvoženih količinah ter 
vrstah mamil in državah uvoznicah oziroma izvoznicah v 15 
dneh od izteka trimesečja, za katerega se pošlje poročilo; 

2. letna poročila o uvoženih, izvoženih količinah, vrstah mamil 
in državah uvoznicah oziroma izvoznicah v 60 dneh po izteku 
koledarskega leta. 

27. člen 

Obliko in način vodenja evidenc in poročil iz prejšnjih dveh 
členov predpiše minister, pristojen za zdravstvo. 

28. člen 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi evidenco o pri- 
merih nedovoljene proizvodnje in nedovoljenega prometa 
z mamili. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in Carinska uprava 
Republike Slovenije neposredno sodelujeta s pristojnimi 
tujimi organi in mednarodnimi organizacijami pri odkrivanju 
in zatiranju nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili. 

O primerih kršitev prepovedi proizvodnje in prometa z mamili 
sta dolžna obveščati ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

29. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo skrbi v sodelovanju z mini- 
strstvom, pristojnim za zunanje zadeve za izpolnjevanje med- 
narodnih obveznosti, ki izvirajo iz ratificiranih konvencij. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo pripravlja in posreduje 
organom Združenih narodov, ki so pristojni za kontrolo 
mamil, naslednje podatke: 

1. poročila o izvajanju mednarodnih pogodb o mamilih na 
območju Republike Slovenije; 
2. ocene letnih potreb po mamilih; 
3. statistična poročila o proizvodnji, prometu, porabi, 
zaplembi in zalogah mamil; 

V. NADZORSTVO 

30. člen 

Carinsko nadzorstvo nad uvozom, izvozom in tranzitom 
mamil opravljajo pristojni carinski organi. 

31. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in 
promet z mamili, opravlja zdravstveni inšpektorat. 

Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat pra- 
vico in dolžnost izvajati naslednje ukrepe: 

1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizvajajo in 
opravljajo promet z mamili, opravljanje te dejavnosti, če ne 
izpolnjujejo pogojev iz tega zakona, dokler tipogoji niso izpol- 
njeni; 

2. začasno zaseči mamila in odrediti druge ukrepe, potrebne 
za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpi- 
sov ter o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve; če gre za carinsko blago pa obvestiti o tem carinski 
organ. 

3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati postopek 
o prekršku. 

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku 
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritožba ne 
zadrži izvršitve. 

Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega člena 
niso odpravljene v določenem roku, minister, pristojen za 
zdravstvo odvzame dovoljenje za proizvodnjo in promet 
z mamili. 

32. člen 

Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpi- 
sov, izdanih na njegovi podlagi opravlja ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo. 

33. člen 

Pravne in fizične osebe, katerih poslovanje je pod nadzor- 
stvom, morajo organom iz 30. in 31. člena omogočiti nadzor- 
stvo in neovirano delo ter vpogled v evidenco in dokumenta- 
cijo in jim posredovati podatke in gradivo, ki so potrebni za 
izvajanje zakona. 

34. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko komisijo, ki 
je odgovorna za pripravo, pospeševanje in usklajevanje nad- 
zora nad zlorabo mamil in trgovino z mamili, zlasti z nasled- 
njimi ukrepi: 

- z razvijanjem in izvajanjem akcijskega načrta države za 
nadzor nad mamili; 
- z izvajanjem določil konvencij Združenih narodov; 
- s pospeševanjem preprečevanja zlorabe mamil; 
- z vzpostavitvijo sistema za zbiranje in analiziranje podatkov 
o zlorabi mamil in trgovini z mamili; 
- z razvojem programov zdravljenja in rehabilitacije; 
- s pospeševanjem in zagotavljanjem mednarodnega sodelo- 
vanja; 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

35. člen 

Z denarno kaznijo od 500 000 SIT do 1 000 000 SIT se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, ki v nasprotju z določili 1. odstavka 
8. člena in 1. odstavka 10. člena opravlja proizvodnjo oziroma 
promet z mamili. 

Z denarno kaznijo od 50 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz 1. odstavka tega člena. 

36. člen 

Z denarno kaznijo od 100 000 do 500 000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna ali fizična osebe: 

1. če v določenem roku ne prijavi pristojnemu organu površin, 
zasejanih z opijskim makom in kanabisom (9. člen) 
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2. če prostorov ali posebnih omar, v katerih so mamila iz 
skupine II, ne zavaruje tako, kot je predpisano, ali če ključev 
od prostorov omar, v katerih so mamila iz skupine II, ne varuje 
delavec, ki je pooblaščen za hrambo in izdajanje mamil iz 
skupine II (13. člen) 

3. če v petnajstih dneh po carinjenju ne pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za zdravstvo kopije dovoljenj za uvoz in izvoz 
mamil (23. člen). 

4. če ne vodi predpisane evidence ali je ne vodi pravilno (25. 
člen) 

5. če v predpisanem roku ne pošlje ministrstvu, pristojnemu 
za zdravstvo poročila ali drugih predpisanih podatkov, ki jih 
mora voditi na podlagi tega zakona ali če pošlje nepravilne 
podatke (26. člen) 

6. če organom ne omogoči nadzorstva in neoviranega dela ter 
vpogleda v evidence in dokumentacijo in če jim ne pošlje 
podatkov in gradiva, potrebnih za opravljanje inšpekcijskih 
del (33. člen). 

Z denarno kaznijo od 50 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prejšnjega odstavka. 

37. člen 

Z denarno kaznijo od 30 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za 
prekršek, kdor ima v posesti mamila (2. odstavek 5. člena). 

38. člen 

Mamila, ki so predmet prekrška po tem zakonu ali so bila 
uporabljena pri storitvi teh prekrškov, se odvzamejo. 

VII. RAVNANJE Z ZASEŽENIMI IN ODVZETIMI MAMILI 

39. člen 

Če se mamila, odvzeta po 38. členu tega zakona, lahko upora- 
bijo kot surovine za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo, 
organ, ki je odločil o odvzemu po končanem kazenskem 
postopku ali postopku za prekršek, odvzeta mamila proda 
pravni ali fizični osebi, ki ima dovoljenje za proizvodnjo 
mamil. 

Organ, ki vodi postopek lahko odloči, da se mamila iz prejš- 
njega odstavka tega člena, ki se zaradi svojih lastnosti ne 
morejo hraniti dalj časa, prodajo ali komisijsko uničijo še pred 
koncem postopka, vendar ob predhodnem dodatnem zavaro- 
vanju vzorcev. 

Sredstva, pridobljena s prodajo mamil po prejšnjem odstavku, 
so prihodek državnega proračuna. 

40. člen 

Če mamil, odvzetih po 38. členu tega zakona, ni mogoče 
uporabiti kot surovino za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo, 
se na podlagi odločbe organa, ki vodi postopek, komisijsko 
uničijo. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavi organ, ki je 
odločil o odvzemu mamil. 

41. člen 

Organi, ki zasežejo oziroma odvzamejo mamila, vodijo evi- 
denco, v katero vpišejo tudi podatke, ki se nanašajo na zaseg, 
odvzem oziroma način uničenja mamil. 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za mamila, ki so 
bila odvzeta kot predmet kaznivega dejanja. 

Ravnanje z zaseženimi in odvzetimi mamili podrobneje pred- 
piše minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za zdravstvo. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

Razvrstitev mamil iz 3. člena tega zakona določi minister, 
pristojen za zdravstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

43. člen 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ter pravne in fizične 
osebe, ki opravljajo promet z mamili na dan uveljavitve tega 
zakona, morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje 
s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

44. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo izda izvršilne predpise po tem 
zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

45. člen 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz 46. člena tega zakona se 
uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, nasled- 
nji izvršilni predpisi: 

- Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo dovoljenje za uvoz 
in izvoz mamil (Uradni list SFRJ št. 50/79) 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc in poročil ter 
o rokih za pošiljanje podatkov o proizvodnji in prometu mamil 
(Uradni list SFRJ št. 54/79 in 4/80) 

- Odločbe o mamilih, ki se smejo dajati v promet za medicin- 
ske in veterinarske namene (Uradni list SFRJ 70/78, 52/83, 47/ 
85) 

- Odločbe o seznamu mamil (Uradni list SFRJ 70/78, 14/81, 
39/82, 28/85, 10/87, 53/88, 2/89, 80/89, 73/90) 

46. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
Zakon o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ št. 55/ 
78 in 58/85). 

47. člen 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog Zakona o mamilih in psihotropnih snoveh določa 
pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet 
z mamili in psihotropnimi snovmi. 

V splošnih določbah zakona so podane definicije mamil in 
psihotropnih snovi ter njihova razvrstitev v tri skupine (2. in 3. 
člen). 

Mamila in psihotropne snovi so rastline in substance narav- 
nega in sintetskega izvora, katerih uporaba lahko povzroči 
zasvojenost, ki ima škodljive posledice za zdravje ali lahko 
kako drugače ogrozi človekovo integriteto v telesnem, dušev- 
nem in socialnem pomenu. Zaradi enostavnosti interpretacije 
pa mamila in psihotropne snovi imenujemo z enotnim nazi- 
vom - mamila. 

Potrebno je povdariti, da se ta zakon smiselno uporablja tudi 
za mamila, ki se uporabljajo v veterini, v kolikor poseben 
zakon to ne bo določal drugače. 

Zakon razvršča mamila in psihotropne snovi v tri skupine, 
glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi oziroma posle- 
dice, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, ter na osnovi 
kriterija, ali se uporabljajo v medicini ali ne (3. člen). 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, je že pripravilo navedeni 
seznam mamil in psihotropnih snovi, ki je priložen. 

Zakon opredeljuje definicijo proizvodnje, kamor se šteje goje- 
nje mamil (mišljeno je gojenje rastline kanabis, rastline koke, 
gojenje opijskega maka, gojenje khata ter pridobivanje opija 
z zarezovanjem makovih glavic), ter vse postopke, kjer se 
pridobivajo substance iz 2. člena tega zakona, vključno 
z dokončno izdelavo. 

S prometom z mamili je mišljen uvoz, izvoz, tranzit, prodaja in 
vsak drug način dajanja mamil in psihotropnih snovi v pro- 
met. 

Zakon izrecno prepoveduje proizvodnjo in promet z mamili (5. 
člen). 

Prav tako nihče ne sme imeti v posesti mamil, kolikor poseben 
zakon ne določa drugače. 

Navedene prepovedi se ne nanašajo na mamila, ki se v skladu 
s posebnimi predpisi štejejo za zdravila. 

Proizvodnja in promet z mamili in psihotropnimi snovmi ozi- 
roma posest mamil iz skupin II in III se lahko opravlja za 
medicinske, veterinarske, učne in znanstvene namene le na 
podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo v količi- 
nah, ki jih določi na podlagi letnih potreb minister, pristojen 
za zdravstvo. Mamila iz skupine I, glede na to, da so zelo 
nevarna za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko 
povzroči njihova zloraba, pa velja absolutna prepoved proiz- 
vodnje, prometa in posesti. 

II. PROIZVODNJA MAMIL 

Predlog zakona v drugem poglavju določa, kdo lahko proiz- 
vaja mamila in psihotropne snovi. To so pravne osebe in 
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo zdravil, dolo- 
čene s posebnim zakonom (zakon o zdravilih) ter na podlagi 
dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo (8. člen). 

V 9. členu je določena izjema, da se opijski mak in kanabis 
lahko gojita za prehrambene oziroma industrijske namene na 
podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za zdravstvo, s tem 
da mora gojitelj zasejane površine obvezno prijaviti območni 
enoti upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve v 30 

dneh po setvi ter ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. 

III. PROMET Z MAMILI 
Drugi odstavek 1. člena Zakona o zdravilih določa, da se 
zakon uporablja tudi za promet z mamili, psihotropnimi 
snovmi in osnovnimi kemikalijami za njihovo izdelavo, kolikor 
poseben zakon ne določa drugače. 

To pomeni, da se zakon o zdravilih uporablja za področje 
mamil le v tolikšni meri, kolikor predlagani zakon o mamilih 
ne določa drugače. 

Promet z mamili lahko opravljajo na podlagi dovoljenja mini- 
stra, pristojnega za zdravstvo, pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo mamil, in pravne in fizične osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje, predpisane za promet z zdravili na 
debelo, ki jih določa Zakon o zdravilih (10. in 11. člen). 

Navedeni zakon določa, da promet z zdravili na debelo lahko 
opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpoljnjujejo naslednje 
pogoje: 
1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno stalno zaposlene 
strokovnjake z visoko izobrazbo farmacevtske smeri in drugih 
smeri z ustreznimi izkušnjami; 
2. da imajo določeno odgovorno osebo za sprejem in izdajo 
zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora imeti visoko izo- 
brazbo farmacevtske smeri in končano specializacijo iz preiz- 
kušanja zdravil; 

3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in namembno 
opremo; 
4. voditi morajo ustrezno dokumenatacijo na način, ki omo- 
goča organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje 
reklamacij; 

5. delo morajo organizirati v skladu z načeli dobre skladiščne 
in transportne ter laboratorijske prakse. 

Predlog zakona določa tudi posebne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati pravna in fizična oseba, ki opravlja promet 
z mamili na debelo iz skupine II, ki se predvsem nanašajo na 
ustreznost prostorov in opreme za shranjevanje, ki morajo biti 
zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb (11. člen). 

Promet z mamili in psihotropnimi snovmi iz skupine II in III na 
drobno opravljajo lekarne v skladu s posebnim zakonom, ki 
ureja opravljanje lekarniške dejavnosti (12. člen). 

Zakon določa pogoje za pridobitev dovoljenja za uvoz ozi- 
roma izvoz mamil. 

Uvoz oziroma izvoz mamil iz skupine II in III lahko opravljajo 
samo tiste pravne in fizične osebe, ki so registrirane za proiz- 
vodnjo in promet z zdravili na debelo (14. člen). 

Dovoljenje za uvoz izda minister, pristojen za zdravstvo, če se 
navedene substance uvažajo za medicinske, veterinarske, 
učne ali znanstvene namene ter v kolikor je količina mamil 
v skladu z oceno letnih potreb (15. člen). 

Pri izvozu mamil se mora za izvoženo količino mamil predlo- 
žiti tudi uvozno dovoljenje države, v katero se mamila izvažajo 
(16. člen). 

Vsaka pošiljka mamil mora vsebovati tudi kopijo uvoznega 
oziroma izvoznega dovoljenja. Ministrstvo, pristojno za zdrav- 
stvo, bo kopijo izvoznega dovoljenja poslalo pristojnemu 
organu države uvoznice (18. člen). 

Ve/javnost uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja je dolo- 
čena v 17. členu, podatki, ki jih mora vsebovati vloga za izdajo 
uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja, so navedeni v 19. 
členu. 
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Zakon določa pogoje, pod katerimi je dovoljen tranzit mamil 
čez območje Republike Slovenije. Tako je tranzit mogoč le, če 
ima pošiljka izvozno dovoljenje države, iz katere se mamilo 
izvaža, ter uvozno dovoljenje države uvoznice. 

O poteku tranzita se morata medsebojno obvestiti pristojni 
carinski izpostavi, skozi kateri poteka tranzit, pošiljke mamil 
med tranzitom pa ne smejo biti izpostavljene postopkom, ki bi 
spremenili ali utegnili sprememniti naravo mamila (20. člen). 

V 21. členu zakona so natančno določeni pogoji, pod katerimi 
smejo imeti osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije, pri 
sebi zdravila, ki vsebujejo mamila iz skupine II, če jih nujno 
potrebujejo za zdravljenje. Ime in količino z dokazili za upravi- 
čenost uporabe morajo prijaviti carinskemu organu. 

Zakon tudi določa pogoje za prenašanje mamil iz skupine II, ki 
so namenjene za prvo pomoč v prevoznih sredstvih v medna- 
rodnem prometu (22. člen). 

23. člen določa naloge carinarnic pri uvozu oziroma izvozu 
mamil, ki morajo v vsako dovoljenje za izvoz oziroma uvoz 
vpisati številko deklaracije, datum in kraj carinjenja. 
Pravna in fizična oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje za 
izvoz oziroma uvoz, mora kopijo dovoljenja z navedenimi 
podatki v petnajstih dneh po carinjenju posredovati ministr- 
stvu, pristojnemu za zdravstvo. 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na promet z mamili, 
veljajo tudi za uvoz in izvoz v proste carinske cone ali carinska 
skladišča v Republiki Sloveniji (24. člen). 

IV. EVIDENCE O MAMILIH 

Vse pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo pro- 
met z mamili na debelo, morajo voditi evidenco o prometu 
navedenih snovi, z natančno določenimi podatki o uvoženih 
količinah ter vrstah mamil (25. člen). 
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z mamili, so 
dolžne ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, posredovati 
redna trimesečna ter letna poročila o prometu z mamili, 
o uvoženih in izvoženih količinah ter vrstah mamil in državah 
uvoznicah in izvoznicah (26. člen). 

Obliko in način vodenja evidenc in poročil predpiše minister, 
pristojen za zdravstvo (27. člen) 

28. člen opredeljuje obveznosti posameznih resorjev v zvezi 
s proizvodnjo in prometom z mamili. Tako ministrstvo, pri- 
stojno za notranje zadeve, vodi evidenco o primerih nedovo- 
ljene proizvodnje in nedovoljenega prometa z mamili ter 
s Carinsko upravo Republike Slovenije sodeluje s pristojnimi 
tujimi organi in mednarodnimi organizacijami pri odkrivanju 
in zatiranju nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili. 
29. člen določa naloge ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 
ki jih mora izpolnjevati do organov Združenih narodov in se 
nanašajo predvsem na statistična poročila o proizvodnji, pro- 
metu, porabi, zaplembi in zalogah mamil ter na poročila 
o izvajanju mednarodnih pogodb na območju Republike Slo- 
venije. 

V. NADZORSTVO 

Carinsko nadzorstvo nad uvozom, izvozom in tranzitom 
mamil opravljajo carinski organi (30. člen). 

Glede na to, da zakon ureja le proizvodnjo in promet z mamili, 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravlja zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, kot organ v sestavi ministrstva za zdrav- 
stvo (31. člen). 

Predlog 2. točke 31. člena določa ukrepe, ki jih zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije odredi z odločbo, izdano 
v upravnem postopku. Zoper to odločbo bo možna pritožba 
na ministrstvo, pristojno za zdravstvo, vendar ne bo zadržala 
izvršitve. 

Upravni nadzor nad izvajanjem predlaganega zakona ter dru- 
gih predpisov, izdanih na osnovi tega zakona, bo opravljalo 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo (32. člen). 

Pravne in fizične osebe, katerih poslovanje je pod nadzor- 
stvom, morajo carinskim organom in organom zdravstvene 
inšpekcije omogočiti nadzorstvo in neovirano delo ter vpo- 
gled v evidenco in dokumentacijo (33. člen). 

Za koordinirano delovanje vseh resorjev na področju nadzora 
nad mamili so pomembna določila 34. člena, ki govori o usta- 
novitvi medresorske komisije, ki je odgovorna za pripravo, 
pospeševaje in usklajevanje vladne politike nadzora nad zlo- 
rabo mamil in trgovino z mamili. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

V 20. poglavju Kazenskega zakonika Republike Slovenije 
(Uradni list RS štev. 63/94) so kazniva dejanja s področja 
mamil razvrščena med kazniva dejanja zoper človekovo 
zdravje. 

Kazenski zakonik Republike Slovenije določa dvoje kaznivih 
dejanj s področja mamil, in sicer: neupravičena proizvodnja 
in promet z mamili in omogočanje uživanja mamil. 

Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh vsa ravna- 
nja, s katerimi se kršijo določbe tega zakona, kvalificira kot 
prekrške ter določa najnižje denarne kazni. 

Vsa mamila, ki so predmet prekrška po tem zakonu ali so bila 
uporabljena pri storitvi teh prekrškov, se odvzamejo. 

VII. RAVNANJE Z ZASEŽENIMI IN ODVZETIMI MAMILI 

Glede na materijo, ki jo ureja ta zakon ter glede na razpravo 
o delovnem gradivu zakona se je predlagatelj zakona odločil, 
da se ravnanje z zaseženimi in odvzetimi mamili ne uredi 
s tem zakonom, temveč s posebnimi predpisi, ki jih izda 
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo (3. odstavek 41. člena). 

39. člen določa možnosti nadaljnje uporabe odvzetih mamil, 
ki so predmet prekrška in to kot surovine za proizvodnjo in 
nadaljnjo predelavo. Organ, ki je odločil o odvzemu po konča- 
nem kazenskem postopku ali postopku za prekršek, lahko 
odvzeta mamila proda pravni ali fizični osebi, ki ima dovolje- 
nje za proizvodnjo mamil. 

Sredstva, ki se pridobijo s prodajo mamil, ki so predmet 
prekrška, so prihodek državnega proračuna. 

Mamila, ki so predmet prekrška in se zaradi svojih lastnosti ne 
morejo hraniti dalj časa, se lahko prodajo ali komisijsko 
uničijo še pred koncem postopka z odobritvijo organa, ki vodi 
postopek (39. člen). 

Če mamil, ki so predmet prekrška, ni mogoče uporabiti kot 
surovino za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo, se komisijsko 
uničijo z ododbritvijo organa, ki vodi postopek (40. člen). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Predlog zakona uveljavlja šestmesečni rok za uskladitev orga- 
niziranosti in delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo 
in opravljajo promet z mamili (43. člen). 

Minister, pristojen za zdravstvo, mora sprejeti izvršilne pred- 
pise po tem zakonu v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona (44. člen). 

Glede na to, da so za uskladitev s predlogom zakona določeni 
primerni roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati 
15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se bo v Republiki Sloveniji 
prenehal uporabljati Zakon o proizvodnji in prometu mamil 
(Uradni list SFRJ 55/78 in 58/85) (46. člen). 
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PRILOGA K OBRAZLOŽITVI 

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Zakona o mamilih in psiho- 
tropnih snoveh (Ur. list RS štev.) izdaja minister, pristojen za 
zdravstvo 

ODLOČBO O RAZVRSTITVI MAMIL IN PSIHOTROPNIH 
SNOVI 

1. Glede na resnosti nevarnosti za zdravje ljudi, ki so lahko 
posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini se 
mamila in psihotropne snovi razvrstijo v tri skupine: Skupina 
1. Skupina II, Skupina III. 

2. Razvrstitev mamil in psihotropnih snovi v skupine iz 1. 
točke te odločbe se objavlji skupaj s to odločbo in je njen 
sestavni del. 

3. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

SKUPINA I 

1. ACETORFIN 
C27H35NO5 
MM = 453.6 
O3 - acetil - 7,8 dihidro -7-alfa —[1 —R)— hidroksi-1 metil 
butil] O6 -metil 6,14 - endoeteno - morfin 

2. KANABIS RASTL., 
SMOLA KANABISA, EXTRAKTI 
TINKTURE KANABISA 
Kannabis sativa I. (vsebnost THC večja od...) 

3. DEZOMORFIN 
C17H21NO2 
MM = 271.4 
dihidrodeoksimorfin 
4. ETORFIN 
C25H33NO4 
MM = 411.5 
7,8 dihidro - 7 - alfa - [1 (R) - hidroksi 1 - metil - butil] 
- O6 metil - 6,14 endoeteno - morfin 
5. ACETIL - ALFA - 
METIL - FENTANIL 
^22^28^2^ 
MM = 336.0 
N - [1 - (alfa - metilfenetil) - 4 piperidil] acetanilid 
6. ALFACETIL METADOL 
G23H31NO2 
MM = 353.5 
alfa -3 - acetoksi - 6 - dimetilamino - 4,4 - difenilheptan 

7. ALFA - METIL FENTANIL 
C23H30N2O 
MM = 350.5 
N - [1 - (alfa - metilfenetil) - 4 - piperidil] propionanilid 

8. BETA - HIDROKSIFENTANIL 
C22H28N2O2 
MM = 325.5 
N - [1 - (beta - hidroksifenetil) - 4 - piperidil] propionanilid 

9. BETA - HIDROKSI - 3 - METIL FENTANIL 
£>23^30^02 
MM = 366.5 
N - [1 - (beta - hidroksifenetil - 3 - metil - 4 - piperidil] 
propionanilid 

10. 3 - METIL FENTANIL 
C23H30N2O 
MM = 350.5 
N - (3 - metil - 1 - fenetil - 4 - piperidil) propionanilid 

11. 3 - METIL TIOFENTANIL 
C21H28N20S 
MM = 356.5 
N - [3 - metil - 1 - [2 - (2 - tienil) etil] - 4 - piperidil] 
propionanilid 

12. MPPP 
C15H21NO2 
MM = 247.4 
1 - metil - 4 - fenil - 4 - piperidinol propionat (ester) 

13. PEPAP 
G21H25NO2 
MM = 323.4 
1 - fenetil - 4 - fenil - 4 - piperidinol acetat (ester) 

14. TIOFENTANIL 
C2oH26N20S 
MM = 342.5 
N - [1 - [2 - (2 - tienil) etil] - 4 piperidil] propionanilid 

15. PARA - FLUORFENTANIL 
C22H27FN20 
MM = 354.5 
4' - flor - N - (1 - fenetil - 4 piperidil) propionanilid 

16. HEROIN 
G21H23NO5 
MM = 369.4 
diacetil morfin 

17. KETOBEMIDON 
G15H21NO2 
MM = 247.3 
4 - meta - bidroksifenil - 1 - metil - 4 - propionilpiperidin 

18. BROLAMFETAMIN (DOB) 
C,,H16BrN02 
MM = 274.2 
2,5 - dimetoksi - 4 - bromoamfetamin 
19. KATINON 
c9h„no 
MM = 149.2 
(-) - alfa - aminopropiofenon 
20. DET 
C14H20N2 
MM = 216.3 
N,N - dietiltriptamin 

21. DMHP 
C25H38O2 
MM = 370.6 
3 - (1,2 - dimetil heptil) - 1 - hidroksi - 7,8,9,10 - tetrahi- 
dro - 6,6,9 - trimetil - 6H - dibenzo [b, d] 

22. DMT 
C12H16N2 
MM = 188.3 
N,N - dimetiltriptamin 

23. MESKALIN 
c„h17no3 
MM = 211.3 
3,4,5 - trimetoksifenetilamin 

24. 4 - METIL - AMINOREX 
C10H12N2O 
MM = 176.2 
()—cis—2 amino-4-metil-5-fenil-oksazolin 

25. MMDA 
ChH15N03 
MM = 209.0 
di — 5 — metoksi - 3,4 - metilendioksi — metilfeniletilamin 
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26. N - ETIL MDA (MDE) 
(+) - N - ( alfa - metil - 3,4 (metilendienoksi) fenetil) 
hidroksilamin 
(+) - N - etil -alfa - metil - 3,4 - (metilendioksi) feneti- 
lamin 

27. DMA (2,5 - dimetoksiamfetamin) 
c„h17no2 
MM = 195.0 
dl - 2,5 - dimetoksi -alfa - metilfeniletilamin 

28. N - hidroksi MDA (N-OH MDA) 
(+) - N - (alfa - metil - 3,4 (metilendioksi) fenetil) hidroksi- 
lamin 

29. PSILOCIBIN 
c,2h17n2o4p 
MM = 284.3 
3 - [2 - (dimetilamino) etil ] - 1H - indol 4 - ol dihidrogen- 
fosfat 

30. ROLICIKLIDIN (PHP, PCPY) 
C^H^N 
MM = 229.4 
1 - (1 - fenilcikloheksil) pirolidin 

32. STP, DOM 
c12h19no2 
MM = 209.3 
2 - amino - 1 - (2,5 - dimetoksi - 4 - metil) fenilpropan 

33. TENOCIKLIDIN (TCP) 
c15h23ns 
MM = 249.4 
1 - [1 - (2 - tienil cikloheksil] piperidine 

34. TETRAHIDROKANABINOL, nasl. IZOMERE: 
C2lH3o02 
MM = 314.5 
Qa(10a) 
D6a(7, 
D7 

D8 

D9 

D10 

D*"> 

35. (DOET) 2,5 - dimetoksi - 4 - etilamfetamin 
Cl3H2iN02 
MM = 223,0 
dl - 2,5 - dimetoksi - 4 etil - alfa - metilfeniletilamine 
(+) - 4 - etil - 2,5 - dimetoksi - alfa - fenetilamine 

36. ETICIKLIDIN (PCE) 
c,4h21n 
MM = 203.3 
N - etil - 1 - fenilcikloheksilamin 

37. (+) - LIZERGID (LSD, LSD - 25) 
C20H25N3O 
MM = 323.4 
(+) - N, N - dietillizergamid 
9,10 - didehidro - N, N -dietil - 6 - metilergolin - 8-beta 
- karboksamid 

38. PARAHEKSIL 
c22h32o2 
MM = 328.5 
hidroksi - 1 heksil - 3tetrahidro - 7,8,9,10 trimetil - 6,6,9 6H 
- dibenzo [b, d] piron 

39. (PMA) PARAMETOKSIAMFETAMIN 
c,0h,5no 
MM = 165.0 
4 - metoksi - alfa - metilfeniletilamin 

40. PSILOCIN 
c,2h,6n2o 
MM = 204.3 
3 - (2 - dimetilaminoetil) - 4 - hidroksiindol 

41. (TMA) 3,4,5 - trimetoksiamfetamin 
Ci2HigN03 
MM = 225.2 
(+) - 3,4,5 - trimetoksi - alfa - metilfenetilamin 

42. MDMA (3,4 - metilendioksiamfetamin) 
c„h,5no2 
MM = 193.2 
dl - 3,4 metilendioksi - N, alfa dimetilfeniletilamin 

SKUPINA II 

43. ACETILMETADOL 
C23H31N02 
MM= 353.5 
3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 
44. ALFA—METILTIOFENTANIL 
C21H28N20S 
MM = 356.5 
N-l-l 1 —metil-2—(2—tienil)etil I —4 —piperidil I propiona- 
nilid 
45. ALFAMEPRODIN 
C17H25N02 
MM= 275.4 
Alfa—3—etil—1 -metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 

46. ALFAMETADOL 
C21H29NO 
MM = 311.5 
alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

47. ALFENTANIL 
C21H32N603 
MM= 416.5 
N-l 1-1 2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol 
—1 -il)etil-4-(metoksimetil) 
—4—piperidinil l-N-fenilpropanamid 

48. ALILPRODIN 
C18H25N02 
MM = 287.4 
3-alil- 1 -metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin 

49. ANILERIDIN 
C22H28N202 
MM = 352.5 
etilni ester 1 -para-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-kar- 
boksilne kisline 

50. BENZETIDIN 
C23H29N03 
MM = 367.5 
etilni ester 1 — (2—benziloksietil)— 
4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 

51. BENZILMORFIN 
C24H25N03 
MM = 375.5 
3-benzilmorfin 

52. BETACETILMETADOL 
C23H31N02 
MM = 353.5 
Beta-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan 

53. BETAMEPRODIN 
C17H25N02 
MM = 275.4 
beta-3-etil- 1 -metil-4- propionoksipiperidin 
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54. BETAMETADOL 
C21H29NO 
MM = 311.5 
Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

55. BEZITRAMID 
C31H32N402 
MM = 492.6 
1 -(3-ciano-3,3-difenilpropil)- 
4-(2-okso-3-propionil- 1 -benzimidazolinil)-piperidin 

56. DEKSTROMORAMID 
C25H32N202 
MM = 392.6 
(+)-4—I 2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 -pirolidinil) 
butil I morfolin 

57. OIAPROMID 
C21H28N202 
MM = 324.5 
N-l 2- (metilfenetilamino)-propil I propionanilid 

58. DIETILTIAMBUTEN 
C16H21NS2 
MM = 291.5 
3-dietilamino-1,1 -di-(2'tienil)-1-buten 

59. DIFENOKSILAT 
C30H32N2O2 
MM = 452.6 
etilni esterl -(3-ciano-3,3-difenilpropil)- 
4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 

60. DIFENOKSIN 
C28H28N202 
MM = 424.5 
1 -(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilizonipekotska ki- 
slina 

61. DIHIDROMORFIN 
C17H21N03 
MM = 287.4 
7,8-dihidromorfin 

62. DIMEFEPTANOL 
C21H29NO 
MM = 311.5 
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

63. DIMENOKSADOL 
C20H25NO3 
MM = 327.4 
2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilaceat 

64. DIMETILTIAMBUTEN 
C14H17NS2 
MM = 263.4 
3-dimetilamino- 1,1 — di—(2'—tienil)— 1 -buten 

65. DIOKSAFETIL BUTIRAT 
C22H27N03 
MM = 353.5 
etil-4-morfolin-2,2-difenilbutirat 

66. DIPIPANON 
C24H31NO 
MM = 349.5 
4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon 

67. DROTEBANOL 
C19H27N04 
MM = 333.4 
3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 ,14—diol 

68. EKGONIN 
C9H15N03 
MM = 185.2 
3-hidroksi-2-tropan karboksilna kislina 

69. ETILMETILTIAMBUTEN 
C15H19NS2 
MM = 277.5 
3-etilmetilamino-1,1 — di—(2'tienil)—1 -buten 

70. ETOKSERIDIN 
C18H27N04 
MM = 321.4 
etilni ester 1-1 2-(2-hidroksietoksi)-etill — 4—fenilpiperi- 
din-4- karboksilne kisline 

71. ETONITAZEN 
C22H28N403 
MM = 396.5 
1-dietilaminoetil- 
2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol 

72. FENADOKSON 
C23H29N02 
MM = 351.5 
6-morfolin-4,4-difenil-3-heptanon 

73. FENAMPROMID 
C17H26N20 
MM = 274.4 
N-( 1 -metil-2-piperidinoetil)propionanilid 

74. FENAZOCIN 
C22H27NO 
MM = 321.5 
2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan 

75. FENOMORFAN 
C24H29NO 
MM = 347.5 
3-hidroksi-N-fenetilmorfinan 

76. FENOPERIDIN 
C23H29N03 
MM = 367.5 
etilni ester 1 —(3—hidroksi—3—fenilpropil)— 
4-fenilpiperidin—4— karboksilne kisline 

77. FENTANIL 
C22H28N20 
MM = 336.5 
1 -fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin 

78. FURETIDIN 
C21H31N04 
MM = 361.5 
etilni ester 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 
—4—fenilpiperidin—4— karboksilne kisline 

79. HIDROKODON 
C18H21N03 
MM = 299.4 
Dihidrokodeinon 

80. HIDROKSIPETIDIN 
C15H21N03 
MM = 263.3 
etilni ester 4-meta-hidroksifenil- 
1 -metilpiperidine-4-karboksilne kisline 

81. HIDROMORFINOL 
C17H21N04 
MM = 303.4 
14-hidroksidihidromorfin 
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82. HIDROMORFON 
C17H19N03 
MM = 285.3 
dihidromorfinon 

83. IZOMETADON 
C21H27NO 
MM = 309.4 
6-dimetilamino-5-metil,4,4-difenil-3-heksanon 

84. KLONITAZEN 
C20H23CIN4O2 
MM = 386.9 
[(2-para-klorbenzil)- 
1 -dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol 

85. KODOKSIM 
C20H24N2O5 
MM = 372.4 
Dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim 
86. KOKAIN 
C17H21N04 
MM = 303.4 
Metil ester benzoilekgonina 

87. LEFETAMIN 
CI6H19N 
MM = 225.3 
(-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan 

88. LEVOFENACILMORFAN 
C24H27N02 
MM = 361.5 
(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan 

89. LEVOMETORFAN 
C18H25NO 
MM = 271.4 
(-) - 3- metoksi - N- metilmorfinan 

90. LEVOMORAMID 
C25H32N202 
MM = 392.6 
(—)—4—I 2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 -pirolidinil) 
butil I morfolin 

91. METAOON 
C21H27NO 
MM = 309.2 
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon 

92. METADON INTERMEDIAT 
C19H22N2 
MM = 278.4 
4-ciario-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan 
93. METAZOCIN 
C15H21NO 
MM = 231.3 
2' - hidroksi -2,5,9-trimetil 6.7- benzomorfan 

94. METILDEZORFIN 
C18H21N02 
MM = 283.4 
6-metil-delta-6-deoksimorfin 
95. METILOIHIOROMORFIN 
C18H23N03 
MM = 301.4 
6-metildihidromorfin 
96. METOPON 
C18H21N03 
MM = 299.4 
5-metildihidromorfinon 

97. MIROFIN 
C38H51N04 
MM = 585.8 
miristilbenzilmorfin 
MM = 416.5 
98. MORAMID INTERMEDIAT 
C21H25N03 
MM = 339.4 
2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropan karboksilna kislina 

99. MORFERIDIN 
C20H30N203 
MM = 346.5 
etilni ester 1-(2-morfolinoetil)-4- 
fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 

100. MORFIN 
C17H19N03 
MM = 285.3 
C17H19N03. H20 
MM = 303.4 
7.8-dehidro-4,5-epoksi-3,6-dihidroksi-N metilmorfinan 
101. MORFIN-N-OKSID 
C17H19N04 
MM = 301.3 
(5 ,6 )-7,8-didehidro-4,5- 
epoksi-17-metil-morfinan- 
3,6—diol—17—oksid 

102. NIKOMORFIN 
C29H25N305 
MM = 495.5 
3,6-dinikotinilmorfin 
103. NORACIMETADOL 
C22H29N02 
MM = 339.5 
()-alfa-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil-heptan 

104. NORLEVORFANOL 
C16H21NO 
MM = 243.4 
(-)-3-hidroksimorfinan 
105. NORMETADON 
C20H25NO 
MM = 295.4 
6-dimetilamino,4,4-difenil-3-heksanon 

106. NORMORFIN 
C16H17N03 
MM = 271.3 
C16H17N03 6H20 
MM = 379.4 
Demetilmorfin 
107. NORPIPANON 
C23H29NO 
MM = 335.5 
4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon 

108. OKSIKODON 
C18H21N04 
MM = 315.4 
14-hidroksidihidrokodeinon 

108. OKSIMORFON 
C17H19N04 
MM = 301.3 
14-hidroksidihidromorfinon 
109. PETIDIN 
C15H21N02 
MM = 247.3 
etilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 
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110. PETIDIN INTERMEDIAT A 
C13H16N2 
MM = 200.3 
4-ciano-1 -metil-4-fenilpiperidin 

111. PETIDIN INTERMEDIAT B 
C14H19N02 
MM = 233.3 
etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 

112. PETIDIN INTERMEDIAT C 
C13H47N02 
MM = 219.3 
1 -metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina 
113. PIMINODIN 
C23H30N2O2 
MM = 366.5 
etilniester 4—fenil—1 -(3-fenilaminopropil)- 
piperidin-4-karboksilne kisline 

114. PIRITRAMID 
C27H34N40 
MM = 430.6 
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-amid 
4—(1 -piperidino)-piperidin-4-karboksilne kisline 

115. PROHEPTAZIN 
C17H25N02 
MM = 275.4 
CH1.3-dimetil-4-fenil- 
4- propionoksiazacikloheptan 

116. PROPERIDIN 
C16H23N02 
MM = 261.4 
izopropilni ester 1-metil-4- 
fenilpiperidin-4-karboksilne kisline 

117. RACEMETORFAN 
CI8H25NO 
MM = 271.4 
(+ -)-3-metoksi-N-metilmorfinan 

118. RACEMORAMID 
C25H32N202 
MM = 392.6 
(+ —)—4-I 2-metil-4-okso-3,3- 
difenil—4—(1 —pirolidinil)butil I morfolin 

119. RACEMORFAN 
C17H23NO 
MM = 257.4 
()-3-hidroksi-N-metilmorfinan 

120. SUFENTANIL 
C22H30N2O2S 
MM = 386.6 
N—I 4-(metoksimetil)-1 -I 2—(2—tienil)—etil - 4-piperidil 
I propionanilid 

121. TEBAIN 
C19H21N03 
MM = 311. 4 
3,6-dimetoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinadien-6,8 

122. TEBAKON 
C20H23N04 
MM = 341.4 
acetildihidrokodeinon 

123. TILIDIN 
C17H23N02 
MM = 273.4 
(+ -)-etil-trans-2-(dimetilamino)- 
1 -fenil-3-cicloheksen 1 -karboksilat 

124. TRIMEPERIDIN 
C17H25N02 
MM = 275.4 
1,2,5-trimetil-4-tenil-4-propionoksipiperidin 

125. ACETILDIHIDROKODEIN 
C20H25NO4 
MM = 343.4 
acetilkodein 
6-acetoksi-4.5-epoksi-3-metoksi-N-metilmorfinan 

126. DEKSTROPROPOKSIFEN 
C22H29N02 
MM = 339.5 
-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil- 
3-metil-2-butanol propionat 

127. DIHIDROKODEIN 
C18H23N03 
MM = 301.4 
4,5-epoksi-6-hidroksi-3-metoksi-N-metilmorfinan 

128. ETILMORFIN 
C19H23N03 
MM = 313.4 
3-etilmorfin 

129. FOLKODIN 
C23H30N2O4 
MM = 398.5 
C23H30N2O4.H2O 
MM = 416.5 
Morfolini letilmorfin 

130. KODEIN 
C18H21N03 
MM = 299.4 
C18H21N03.H20 
MM = 317.4 
3-metilmorfin 

131. NIKOKODIN 
C24H24N204 
MM = 404.5 
6-nikotinilkodein 

132. NORKODEIN 
C17H19N03 
MM = 285.3 
N-demetilkodein 

133. PROPIRAM 
C16H25N30 
MM = 275.4 
N—(1 -metil-2-piperidinoetil)- 
N-2-piridilpropionamid 

134. AMFETAMIN 
C9H13N 
MM = 135.2 
(+-)-2-amino-1-fenilpropan 

135. DEKSAMFETAMIN 
C9H13N 
MM = 135.2 
(+)-2-amino-1-fenilpropan 

136. FENETILIN 
C18H23N502 
MM = 341.4 
dl-3,7-dihidro- 1,3-dimetil-7- 
(2-I (1 —metil—2—feniletil) amino I etil)— 
1 H-purine- 2,6-dione 

137. FENCIKLIDIN 
C17H25N 
MM = 243.4 
1 -(1 -fenilcikloheksil)piperidin 
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138. FENMETRAZIN 
C11H15N0 
MM = 177.2 
3-metil-2-fenilmorfolin 

139. MEKLOKALON 
C15H11CIN20 
MM = 250.3 
3-(o-klorofenil)-2-metil-4-(3H)-kinazolinon 

140. METAKVALON 
C16H14N20 
MM = 250.3 
2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kvinazolinon 

141. METAMFETAMIN 
C10H15N 
MM = 149.2 
(+)-2-metilamino-1 -fenilpropan 

142. METAMFETAMIN RACEMAT 
C10H15N 
MM = 149.2 
( + -)- N, N -dimetilfenetilamin 

143. METILFENIDAT 
C14H19N02 
MM = 233.3 
metilni ester 2—fenil—2—(2—piperidil) ocetne kisline 

144. SEKOBARBITAL 
C12H18N203 
MM = 238.3 
5—alil—5—(1 —metilbutil) barbiturna kislina 

SKUPINA III 

145. AMOBARBITON 
C11 H18 N2 03 
MM = 226.3 
5—etil—(3—metilbutil) barbiturna kislina 
146. BUPRENORFIN 
C29 H41 N 04 
MM = 467.7 
21 -ciklopropil-7-alfa-/(s)- 
1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil/-6,14-endo- 
-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin 

147. BUTALBITON 
C10 H16 N2 O 
MM = 212.2 
5-alil-5-izobutilbarbiturna kislina 

148. KATIN 
C9 H13 N O 
MM= 151.2 
d-treo-2-amino-1-hidroksi-1 -fenilpropan 

149. CIKLOBARBINTON 
C12 H16 N2 03 
MM = 236.3 
5—(1 -cikloheksen-1 — il)—5—etilbarbiturna kislina 

150. GLUTETIMID 
C13 H15 N 02 
MM = 217.3 
2—etil—2—fenilglutarimid 

151. PENTAZOCIN 
C19 H27 N O 
MM = 285.4 
1,2,3,4,6-heksahidro-6,11 - 
dimetil-3-(3-metilbut-2-enil)-2,6-metano-3- 
-benzazocin-8-ol 

152. PENTOBARBITON 
C11 H18 N2 03 
MM = 226.3 
5—etil—5—(1 —metilbutil) barbiturna kislina 

153. ALOBARBITON 
C10H12N2 03 
MM = 208.3 
5,5-dialilbarbiturna kislina 

154. ALPRAZOLAM 
C17H13CI N4 
MM = 308.8 
8-klor-1 metil-6-fenil-4H-s-triazol /4,3—a//1,4/ benzodi- 
azepin 

155. AMFEPRAMON 
C13 H19 N O 
MM = 205.3 
2-(dietilamino) propiofenon 

156. BARBITON 
C8 H12 N2 03 
MM = 184.2 
5,5-dietilbarbiturna kislina 

157. BENZFETAMIN 
C17 H21 N 
MM = 239.4 
N-benzil-N-alfa-dimetilfenetilamin 

158. BROMAZEPAM 
C14 H10 Br N3 O 
MM = 316.2 
7-brom-1,3-dihidro-5- 
(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

159. BUTOBARBITON 
C10 H16 N2 03 
MM = 212.2 
5-butil-5-etilbarbiturna kislina 

160. KAMAZEPAM 
C19 H18 Cl N3 03 
MM = 371.8 
7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi- 
1 -metil-5-fenil-2H—1,4-benzodiazepin-2- 
on dimetilkarbamat (ester) 

161. KLORDIAZEPOKSID 
C16 H14 Cl N3 0 
MM = 299.8 
7-klor-2-(metilamino)~ 
5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid 

162. KLOBAZAM 
C16 H13 Cl N2 02 
MM = 300.7 
7-klor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4 
(3H,5H)-dion 

163. KLONAZEPAM 
C15 H10 Cl N3 03 
MM = 315.7 
5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro- 
7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

164. KLORAZEPAT 
C16 H11 Cl N2 03 
MM - 314.7 
7-klor-2,3-dihidro-2-okso- 
5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin- 
3-karboksilna kislina 
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165. KLOTIAZEPAM 
C16 H15 Cl N2 O S 
MM = 318.8 
5-(o-klorfenil)-7-etil-1,3-dihidro- 
1 -metil-2H-tieno /2,3-e/-l,4-diazepin-2-on 

166. KLOKSAZOLAM 
C17 H14 CI2 N2 02 
MM = 349.2 
10—klor—11 b-(o-klorfenil)-2,3,7,11 b- 
tetrahidro-oksazolo-/3,2-d//1,4/ 
benzodiazepin-6 (5H)-on 

167. DELORAZEPAM 
C15 H10 CI2 N2 O 
MM = 305.2 
7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3- 
dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

168. DIAZEPAM 
C16 H13 Cl N2 O 
MM = 284.8 
7-klor-1,3-dihidro-1-metil- 
5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

169. ESTAZOLAM 
C16 H11 Cl N4 
MM = 294.8 
8-klor-6-fenil-4H-s-triazol /4,3—a//1,4/ benzodiazepin 

170. ETKLORVINOL 
C7 H9 Cl O 
MM = 144.6 
Etil—2—klorvinil etinil karbonil 

171. ETINAMAT 
C9 H13 N 02 
MM = 167.2 
1 — etinilcikloheksil karbamat 

172. ETIL LOFLAZEPAT 
C18 H14 Cl F N2 03 
MM = 360.8 
etil 7-klor-5-(o-fluorfenil)- 
2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4 benzodiazepin- 
3-karboksilat 

173. ETILAMFETAMIN 
C11 H17 N 
MM = 163.2 
dl-N-etil-alfa-metilfeniletilamin 

174. FENKAMFAMIN 
C15 H20 N 
MM = 215.3 
dl—N—etil—3—fenilbiciklo (2,2,1)-heptan-2-amin 

175. FENPROPOREKS 
C12 H16 N2 
MM = 188.3 
dl—3— /(alfa—metilfeniletil) amino/ propionitril 

175. FLUDIAZEPAM 
C16 H12 Cl F N2 O 
MM = 302.7 
7—klor-5-(o—fluorfenil)— 
1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

176. FLUNITRAZEPAM 
C16 H12 F N3 03 
MM = 313.3 
5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro- 
1 -metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

177. FLURAZEPAM 
C21 H23 Cl F N3 0 
MM = 387.9 
7-klor-1- /2-(dietilamino) etil/ -5-(o-fluorfenil)-1,3-di- 
hidro-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-on 

178. HALAZEPAM 
CI7 H12 Cl F3 N2 O 
MM = 352.8 
7-klor-1,3-dihidro-5-fenil- 
1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiaze 
pin-2-on 

179. HALOKSAZOLAM 
C17 H14 Br F N2 02 
MM = 377.2 
10-brom-11b-(o-fluorfenil)- 
2,3,7,11 b-tetrahidrooksazol /3,2-d/ /1,4/ 
benzodiazepin-6 (H5)-on 

180. KETAZOLAM 
C20 H17 Cl N2 03 
MM = 368.8 
11-klor-8,12b-dihidro-2,8- 
dimetil-12b-fenil-4H- /1,3/ -oksazino /3,2d/ 
/1,4/ benzodiazepin-4,7 (6H)-dion 

181. LEFETAMIN 
C16 H19 N 
MM = 225.3 
(-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan 

182. LOPRAZOLAM 
C23 H21, Cl N6 03 
MM = 464.9 
6-(o-klorfenil)-2,4-dihidro- 
2- /(metil-1-piperazinil) metilen/-8-nitro 
-IH-imidazo /1,2-a/ /1,4/ benzodiazepin-1-on 

183. LORAZEPAM 
C15 H10 CI2 N2 02 
MM = 321.2 
7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3- dihidro- 
3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2- on 

184. LORMETAZEPAM 
C16 H12 CI2 N2 02 
MM = 335.2 
7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro- 
3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzo- 
di«epin-2-on 

185. MAZINDOL 
C16 H13 Cl N2 O 
MM = 284.7 
5-(p-klorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo- 
(2,1 -a)-izoindol-5-ol 

186. MEDAZEPAM 
C16 H15 Cl N2 
MM = 270.8 
7-klor-2,3-dihidro-1 -metil- 
5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin 

187. MEFENOREKS 
C12 H18 Cl N 
MM = 211.7 
dl-N-(3-klorpropil)-alfa-metilfenetilamin 

188. MEPROBAMAT 
C9 H 18 N2 04 
MM = 218.3 
2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat 
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189. METILFENOBARBITON 
C13 H14 N2 03 
MM = 246.3 
5—etil—1 -metil-5-fenilbarbiturna kislina 

190. METIPRILON 
C10 N17 N 02 
MM = 183.3 
3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion 

191. MIDAZOLAM 
C18 H13 Cl F N3 
MM = 325.8 
8-klor-6-(o-fluorfenil)-1 -metil- 
4H-imidazo /1,5-a//1,4/ benzodiazepin 
C18 H13 Cl F N3 
MM = 325.8 

192. NIMETAZEPAM 
C16 H13 N3 03 
MM = 295.3 
1,3—dihidro—1 -metil-7-nitro-5-fenil- 
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

193. NITRAZEPAM 
C15 H11 N3 03 
MM = 281.3 
1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil- 
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

194. NOROAZEPAM 
C15 H11 Cl N2 O 
MM = 270.7 
7—klor—1,3—dihidro—5—fenil— 
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

195. OKSAZEPAM 
C15 H11 Cl N2 02 
MM = 286.7 
7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil- 
2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

196. OKSAZOLAM 
C18 H17 Cl N2 02 
MM = 328.8 
10-klor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil- 
11 b-feniloksazolo /3,2d/ /1,4/ 
benzodiazepin-6 (5H)-on 

196. PEMOLIN 
C9 H8 N2 02 
MM = 176.2 
2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on 

197. FENDIMETRAZIN 
C12 H17 N O 
MM = 191.3 
(+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin 

198. FENOBARBITON 
C12 H12 N2 03 
MM = 232.2 
5-etil- 5-fenilbarbiturna kislina 

199. FENETERMIN 
C10 H15 N 
MM = 149.2 
alfa-alfa-dimetilfenetilamin 

200. PINAZEPAM 
C18 H13 Cl N2 O 
MM = 308.8 
7—klor—1,3—dihidro—5—fenil — 
1 -(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

202. PIPRADROL 
C18 H21 N O 
MM = 267.4 
1,1 -difenil-1 -(2-piperidil)-metanol 

202. PRAZEPAM 
C19 H17 Cl N2 O 
7-klor-1 -(ciklopropilmetil)- 
1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-on 

202. PIROVALERON 
C16 H23 N O 
MM = 245.4 
dl-1 — (4—metilfenil)—2—(1 -pirolidinil)-1-pentanon 

203. SEKBUTABARBITON 
C10 H16 H2 03 
MM = 212.2 
5-sek-butil-5-etilbarbiturna kislina 

204.TEMAZEPAM 
C16 H13 Cl N2 02 
MM = 300.7 
7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi- 
1 -metil-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 

205. TETRAZEPAM 
C16 H17 Cl N2 0 
MM = 288.8 
7-klor-5-(cikloheksen-1-il)-1,3- 
dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin 
-2-on 

206. TRIAZOLAM 
C17 H12 CI2 N4 
MM = 343.2 
8-klor-6 (o-klorfenil)-l-metil- 
4H-s-triazolo /4,3-a/ /1,4/ benzodiazepin 

207. VINILBITON 
C11 H16 N2 03 
MM = 224.4 
5- (1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kislina 
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Predlog zakona o 

NAČINIH IN POGOJIH IZPOLNJEVANJA 

OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH 

SP0RAZ0M0V ZA PREVZEM 

SLOVENSKEGA DELA DOLGA, KI IZVIRA 

IZ DVOSTRANSKIH SPORAZDMOV ZA 

KONSOLIDACIJO DOLGA DIVŠE SFRJ, 

SKLENJENIH MED SFRJ IN DRŽAVAMI 

ČLANICAMI PARIŠKEGA KLDDA 

V OBDOBJU 1984-1988 

- EPA 1244 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 21. septem- 
bra 1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NAČINIH IN POGOJIH IZPOL- 
NJEVANJA OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH SPORAZU- 
MOV ZA PREVZEM SLOVENSKEGA DELA DOLGA KI 
IZVIRA IZ DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV ZA KONSOLI- 
DACIJO DOLGA BIVŠE SFRJ, SKLENJENIH MED SFRJ IN 
DRŽAVAMI ČLANICAMI PARIŠKEGA KLUBA V OBDOBJU 
1984-1988, 
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 bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARIj minister za finance, 
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da pri navedenem 
zakonu sodelujejo tudi predstavniki Banke Slovenije, in 
sicer: 
- Janez KOŠAK, viceguverner, Banka Slovenije, 
- Senka MAVER, svetovalka, Banka Slovenije. 

UVOD 

OCENA STANJA 

Za Republiko Slovenijo bi rešitev vprašanja slovenskega dela 
dolga bivše SFRJ z državami članicami Pariškega kluba 
pomenila enega izmed pomembnih korakov, da se tudi 
finančno in s tem dokončno oddalji od bivše SFRJ. Države 
članice Pariškega kluba (Francija, ZRN, Nizozemska, Šved- 
ska, Belgija, Avstrija, Danska, Italija, Švica, Norveška, Španija, 
Velika Britanija, Kanada, ZDA, Japonska in Kuvajt) so 
s pismom predsednika Pariškega kluba z dne 28.11.1994, 
naslovljenim na ministra za finance, pozvale, da bi se posto- 
pek za podpis in ratifikacijo posameznih dvostranskih spora- 
zumov čim hitreje dokončal. Poudarile so, da naj bi bili 
sporazumi, ki so bili že parafirani ali na drug način dogovor- 
jeni s posamezno državo, podpisani v nespremenjeni obliki, 
predvsem glede terminskih planov odplačil. Ocenjuje se, da bi 

glede na razvoj konference o sukcesiji v Ženevi in dogodkov, 
ki tečejo vzporedno z njo, lahko prišlo do zastoja dvostran- 
skih pogajanj z našo državo, zaradi pritiskov t. i. ZRJ, da bi 
prevzela stvarno nasledstvo bivše SFRJ, to je prevzem dolgov 
bivše SFRJ. To pa bi ji lahko omogočilo pridobitev dejan- 
skega nasledstva za bivšo SFRJ. 

1. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM ZAKONA 
Razlogi in cilji za sprejem zakona so dokončna ureditev do 
sedaj neurejenih vprašanj s tujimi upniki iz naslova nasledstva 
dolgov bivše SFRJ, ki so eden izmed najbolj motečih dejavni- 
kov v finančnih oziroma poslovnih odnosih s tujino. Tveganja 
tujih partnerjev pri poslovanju z državo z nerešenim dolžni- 
škim vprašanjem in s pravnimi subjekti s področja takšne 
države imajo svojo ceno ne le v primeru, ko gre za posojila, 
temveč tudi v vseh ostalih poslovnih razmerjih. Zato se oce- 
njuje, da je nujna čimprejšnja ureditev odnosov z vsemi tujimi 
upniki in zato tudi z državami članicami Pariškega kluba. 
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Po drugi strani pa je eden izmed razlogov za sprejem zakona 
tudi ureditev notranjih razmerij z zavezanci v državi. Vlada 
Republike Slovenije bo v imenu Republike Slovenije sklenila 
dvostranske sporazume in bo tako navzven v zavezi do tujih 
upnikov, dejanski dolžniki pa bodo končni uporabniki, ki 
svoje tekoče obveznosti do upnikov iz Pariškega kluba redno 
odplačujejo. 

Krovni zakon bo tako urejal notranja razmerja zavezancev za 
poplačilo navedenega dolga. Uredil bo vse načine in pogoje 
izpolnjevanja obveznosti, alocirane in nealocirane, ki bodo 
izvirali iz novih dvostranskih sporazumov za prevzem sloven- 
skega dela dolgov, ki pa izvirajo iz dvostranskih sporazumov 
za konsolidacijo dolgov bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in 
državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988. 

Na podlagi zaključnih poročil s petimi državami članicami 
Pariškega kluba (Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nem- 
čija, Republika Francija, Kraljevina Nizozemska in Kraljevina 
Španija) je bilo šele mogoče predvideti dokončno ureditev 
notranjih razmerij za poravnavo dolgov do Pariškega kluba. 
Zato je potrebno predlagani krovni zakon pripraviti vzpo- 
redno s podpisovanjem oziroma ratifikacijo novih dvostran- 
skih sporazumov in tudi v povezavi s pripravami zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1996. 

2. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

a) Alocirani dolg do Pariškega kluba znaša po podatkih 
Banke Slovenije z dne 31.3.1995 237,56 mio USD (Tabele 1, 2, 
5a in 5b). Znesek vključuje tudi prenose po 49. c členu in 13. 
a členu zakona o kreditnih odnosih s tujino bivše SFRJ (Ur. I. 
SFRJ št.66/85, 38/86, 16/89, v nadaljnjem besedilu zakon). 
Prenosi po omenjenih členih so znašali skupaj za 22,59 mio 
USD, od tega na Narodno banko Jugoslavije (NBJ) za 17,06 
mio USD in 5,53 mio USD na Jugobanko Beograd. Vsi prenosi 
na NBJ preko Ljubljanske banke d. d. (po 49. c členu in 
posebni prenosi) predstavljajo dolg Nove Ljubljanske banke 
d. d.. Prenosov na NBJ preko Nove Kreditne banke Maribor d. 
d. in Abanke d. d. (pravne naslednice bivše Jugobanke v Ljub- 
ljani) ni bilo, je pa slednja predčasno odplačala Jugobanki 
Beograd zgoraj navedeni znesek. 

Plačilo alociranega dolga ne bo obremenjevalo proračuna 
Republike Slovenije, ker ga bodo plačevali dejanski dolžniki 
(Projekcija finančnih tokov iz naslova obveznosti, prevzetih 
s sklenitvijo sporazumov z državami članicami Pariškega 
kluba je prikazana v Tabeli 4). 

b) Republika Slovenija bo v svojem imenu in za svoj račun 
prevzela obveznosti za del nealociranega dolga (16.39%), ki 
po podatkih Banke Slovenije znašajo cca 251,82 mio USD 
(ZRN, Japonska, Kuvajt in Norveška). Ti zneski bodo predstav- 
ljali obveznost Republike Slovenije (Tabele 1 in 3). 

Omeniti je potrebno, da bo podrobnješa kvantifikacija dolga 
do posamezne države članice Pariškega kluba določena 
z ratifikacijo posameznega dvostranskega sporazuma, ker 
vnaprej ni mogoče natančno predvideti višine obresti in dru- 
gih stroškov, ki bodo odvisni od datuma uveljavitve posamez- 
nega dvostranskega sporazuma. Poleg tega pa pogajanja 
z nekaterimi državami članicami Pariškega kluba še potekajo. 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

S tem zakonom se urejajo razmerja med Republiko Slovenijo 
in pravnimi osebami s sedežem na ozemlju Republike Slove- 
nije, ki izvirajo iz sporazumov, ki jih Vlada Republike Slovenije 
sklene z državami članicami Pariškega kluba oziroma njiho- 
vimi pooblaščenimi institucijami. 

2. člen 

Vlada Republike Slovenije, v imenu Republike Slovenije kot 
ene izmed pravnih naslednic bivše SFRJ, na podlagi Ustav- 
nega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostoj- 

nosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustavnega 
zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, sklene z vladami držav članic Pariškega kluba ozi- 
roma njihovimi pooblaščenimi institucijami dvostranske spo- 
razume (v nadaljevanju: novi dvostranski sporazumi), s kate- 
rimi v obsegu in pod pogoji, določenimi s temi sporazumi in 
tem zakonom, Republika Slovenija ali zavezanci s sedežem na 
ozemlju Republike Slovenije prevzemajo delež obveznosti 
oziroma odplačilo obveznosti iz dvostranskih sporazumov 
o konsolidaciji dolga med vlado nekdanje SFRJ in vladami 
držav članic Pariškega kluba oziroma njihovih institucij 
v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: dvostranski sporazumi 
bivše SFRJ). 

3. člen 

Zavezanci s področja Republike Slovenije po tem zakonu so 
končni uporabniki restrukturiranih kreditov in njihovi pravni 
nasledniki, banke končnih uporabnikov ter banke dolžnice do 
tujine. 

Banke dolžnice do tujine po tem zakonu so: 

- Nova Ljubljanska banka d. d. 
- Nova Kreditna banka Maribor d. d. 
- Abanka d. d. Ljubljana 

4. člen 

Republika Slovenija prevzema z novimi dvostranskimi spora- 
zumi obveznosti v višini 16,39% nealociranega dolga bivše 
SFRJ po dvostranskih sporazumih bivše SFRJ. 

Z novim dvostranskim sporazumom z Zvezno republiko Nem- 
čijo prevzame Republika Slovenija obveznosti po sporazumu 
o plačilnem prometu med Nemško demokratično republiko in 
FLRJ z dne 19/10-1957, v višini 16,39% celotnega zneska 
klirinškega salda med bivšo Nemško demokratično republiko 
in bivšo SFRJ na dan 30.12.1990. 

5. člen 

Republika Slovenija prevzema ali garantira obveznosti iz 
novih dvostranskih sporazumov iz naslova alociranega dolga. 

6. člen 

Banka dolžnica do tujine prevzame tiste obveznosti, ki so bile 
do 25.06.1991 predčasno odplačane in prenešene na subjekte 
izven Republike Slovenije, na podlagi zakona o kreditnih 
odnosih s tujino (Uradni list SFRJ 66/85, 38/86, 16/89). 

7. člen 

Republika Slovenija prevzema obveznosti iz 4. člena v svojem 
imenu in za svoj račun. 

Republika Slovenija obveznosti iz 5. člena 

- prevzema v svojem imenu in za račun banke dolžnice do 
tujine ali za končnega uporabnika, če slovenska banka ni bila 
dolžnica do tujine 
ali 
- garantira za račun banke dolžnice do tujine. 

8. člen 

Višina prevzetih ali garantiranih obveznosti Republike Slove- 
nije oziroma zavezancev do posamezne države članice Pari- 
škega kluba, se ugotovi v novem dvostranskem sporazumu 
s posamezno državo članico. 

9. člen 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti, ki po tem zakonu bre- 
menijo Republiko Slovenijo in izhajajo iz sklenjenih novih 
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dvostranskih sporazumov, se zagotavljajo v proračunu Repu- 
blike Slovenije. 

Ob predložitvi proračuna za tekoče leto Državnemu zboru 
Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije na predlog 
Ministrstva za finance, predstavi pregled celotnih obveznosti, 
ki zapadejo v tekočem letu. 

10. člen 

Obveznosti iz novih dvostranskih sporazumov iz 4., 5., 6. 
člena se lahko izpolnjujejo preko bank agentov na način, 
dogovorjen z novim dvostranskim sporazumom. 

Banka dolžnica do tujine mora urediti razmerja z agentom 
v primerih iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30-ih dneh po 
objavi zakona o ratifikaciji posameznega novega dvostran- 
skega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije, 
v skladu z njegovimi določili in tem zakonom. 

11. člen 

Banka dolžnica do tujine zavezanec iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona, kadar gre za prevzem obveznosti na način 
iz prve alineje drugega odstavka 7. člena, izda abstraktno 
nepreklicno prvovrstno bančno garancijo pla Ijivo na prvi 
poziv za obveznosti končnih uporabnikov - zavezancev iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki se glasi na celoten 
dolgovani znesek s pripadajočimi obrestmi v 8 dneh od 
objave zakona o ratifikaciji posameznega novega dvostran- 
skega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Banka dolžnica do tujine zavezanec iz prvega odstavka 3. 

člena tega zakona, kadar gre za prevzem obveznosti na način 
iz druge alineje drugega odstavka 7. člena, izda abstraktno 
nepreklicno prvovrstno garancijsko obljubo pla Ijivo na prvi 
poziv, ki se glasi na celotno višino obveznosti s pripadajočimi 
obrestmi, za katero tujim upnikom za plačilo jamči Republika 
Slovenija, in sicer v 8 dneh od objave zakona o ratifikaciji 
posameznega novega dvostranskega sporazuma v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Bančna garancija ali garancijska obljuba se deponira pri 
Banki Slovenije kot plačilnemu agentu Republike Slovenije. 

Stroške povezane z garancijo nosi končni uporabnik iz 3. 
člena tega zakona. 

12. člen 

Ministrstvo za finance lahko podrobneje določi način porav- 
navanja obveznosti po tem zakonu. 

13. člen 

Zavezanci iz prvega odstavka 3. člena tega zakona uskladijo 
obstoječa medsebojna razmerja v zvezi z najetimi krediti 
oziroma izdanimi garancijami tujini, ki so predmet dvostran- 
skih sporazumov z bivšo SFRJ, z določbami novih dvostran- 
skih sporazumov po tem zakonu, najkasneje v 30 dneh po 
uveljavitvi posameznega novega dvostranskega sporazuma. 

14. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvo- 
stranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, ki 
izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga 
bivše SFRJ, sklenjenih med bivšo SFRJ in državami članicami 
Pariškega kluba, v obdobju 1984-1988, kot krovni zakon, 
nalaga Vladi Republike Slovenije, da z vladami držav članic 
Pariškega kluba oziroma njihovimi pooblaščenimi instituci- 
jami sklene nove dvostranske sporazume za prevzem sloven- 
skega deleža dolga bivše SFRJ iz tega naslova. Po Ustavnem 
zakonu za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neod- 
visnosti je Vlada Republike Slovenije pooblaščena za pogaja- 
nja o prevzemu deležev državnih dolgov bivše SFRJ. S predla- 
ganim zakonom se ohranja oblika sporazuma med bivšo 
SFRJ in posamezno državo članico Pariškega kluba, kjer je bil 
pogodbena stranka ZIS skupščine bivše SFRJ. Ta formalni 
okvir je bilo potrebno delno ohraniti bodisi zaradi izhodišč 
Pariškega kluba za sporazume z Republiko Slovenijo, bodisi 
zaradi lažje prilagoditve na nove razmere v Republiki Slove- 
niji. 

Zakon ne ureja notranjih razmerij, ki se nanašajo na kredite 
končnih uporabnikov izven ozemlja Republike Slovenije 
z garancijo Ljubljanske banke preko njenih filial oziroma 
temeljnih bank izven ozemlja Republike Slovenije. 

II. 

Prvi člen zakona določa pravno materijo, ki naj bi se uredila 
s tem zakonom, to je urejanje notranjepravnih razmerij, ki 
bodo izvirali iz novih dvostranski sporazumov s posamezno 
državo članico Pariškega kluba. Krovni zakon bo tako uredil 
notranja razmerja zavezancev po novih mednarodnih spora- 
zumih za poplačilo slovenskega dela dolga do držav članic 
Pariškega kluba. 

Drugi člen utemeljuje pravno nasledstvo kot temelj sedanjega 
mednarodnopravnega urejanja problematike nasledstva 

dolga do držav članic Pariškega kluba in to pod pogoji, ki 
bodo določeni v posameznem dvostranskem sporazumu 
z določeno državo članico Pariškega kluba. Vlada Republike 
Slovenije je pooblaščena, da bo v imenu Republike Slovenije 
sklenila dvostranske sporazume z državami članicami Pari- 
škega kluba. Novi sporazumi bodo določali obseg in pogoje 
za prevzem slovenskega dela dolga, ki izvira iz dvostranskih 
sporazumov o konsolidaciji dolga med vlado nekdanje SFRJ 
in vladami članic Pariškega kluba iz obdobja 1984-1988. 
Slovenski del dolga bo skladno s tem zakonom in s sporazumi 
prevzela Republike Slovenija ali zavezanci s sedežem na 
ozemlju Republike Slovenije. 

Tretji člen določa subjekte (zavezance), ki bodo dolžni izvajati 
določila tega zakona. To so končni uporabniki restrukturira- 
nih kreditov in njihovi pravni nasledniki, banke končnih upo- 
rabnikov ter banke dolžnice do tujine, ki so v drugem 
odstavku taksativno naštete. 

V četrtem členu se določa višina nealociranega dolga bivše 
SFRJ, ki jo bo prevzela Republika Slovenija, kjer je nealociran 
dolg obstajal (Nemčija, Japonska in Kuvajt, Norveška). Repu- 
blika Slovenija bo prevzela nealocirani dolg v višino 16.39%, t. 
j. po kriteriju, ki ga je določil Mednarodni denarni sklad. Na 
podlagi posebnega pogajalskega mandata, pa se bo po nealo- 
ciranem principu v višini 16.39% prevzel tudi slovenski delež 
dolga iz celotnega zneska klirinškega salda med bivšo NDR in 
bivšo SFRJ. 

Peti člen določa, da bo Republika Slovenija prevzela alocirani 
dolg do držav članic Pariškega kluba. Republika Slovenija bo 
bodisi prevzela dolg do tujine in bo nastopala kot dolžnik do 
tujine, v drugih primerih pa bo nastopala kot garant. To je 
potrebno zaradi tega, ker je subjekt sklepanja meddržavnih 
pogodb lahko samo država. 

Šesti člen določa, da bo vsaka izmed bank dolžnic do tujine, 
ki so taksativno navedene v drugem odstavku 3. člena, po 
zakonu prevzela tiste obveznosti, ki so bile do datuma osamo- 
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svojitve, t. j. do 25.06.1991 predčasno odplačane s strani 
njenih končnih uporabnikov in prenešene na subjekte izven 
ozemlja Republike Slovenije, to je na Narodno banko Jugosla- 
vije (NBJ) in Jugobanko, Beograd. 

V sedmem členu so določeni trije načini kako bo Republika 
Slovenija nastopala do tujine. Kot neposredni dolžnik do 
tujine bo nastopala za prevzem nealociranega dolga določe- 
nega v 4. členu tega zakona, zato bo v teh razmerjih nastopala 
v svojem imenu in za svoj račun. V primerih prevzema alocira- 
nega dolga bo Republika Slovenija navzven sicer nastopala 
kot dolžnik, vendar v svojem imenu in za tuj račun, to je za 
račun banke dolžnice do tujine oziroma za račun končnega 
uporabnika, če je le-ta kredit dobil preko banke dolžnice do 
tujine izven ozemlja Republike Slovenije. Alocirani dolg bodo 
namreč plačali končni uporabniki, ki so kredit najeli in kori- 
stili. Republika Slovenija pa bo v določenih primerih tudi 
nastopala kot garant banki, neposredni dolžnici do tujine. 

Osmi člen določa, da bo dejanska kvantifikacija dolga po 
posameznem sporazumu oziroma do posamezne države čla- 
nice Pariškega kluba določena z uveljavitvijo posameznega 
dvostranskega sporazuma, ker vnaprej ni mogoče natančno 
predvideti višine obresti in drugih stroškov, ki pa bodo odvisni 
od omenjene uveljavitve posameznega sporazuma. Zato toč- 
nega celotnega zneska v tem zakonu ni mogoče številčno 
opredeliti. 

Deveti člen določa, da je Vlada Republike Slovenije zadol- 
žena, zaradi natančne evidence zapadanja letnih obveznosti 
do držav članic Pariškega kluba, ob predložitvi vsakoletnega 
proračuna Državnemu zboru Republike Slovenije na predlog 
Ministrstva za finance, predstaviti pregled vseh obveznosti, ki 
zapadejo v tekočem letu. S tem se zagotavlja tudi tekoče 
informiranje Državnega zbora Republike Slovenije o višini 
obveznosti, ki bodo zapadle v tekočem proračunskem letu. 

Zaradi zahtev upnikov iz Pariškega kluba, ki zahtevajo v pri- 
meru, če nastopa več bank dolžnic do tujine, da se komunika- 
cija in vsa plačila odvijajo preko enega subjekta, je z 10. 
členom dana možnost, da se v posameznem dvostranskem 
sporazumu določi banka agent. Banke dolžnice do tujine pa 
so skladno z drugim odstavkom tega člena dolžne urediti 
razmerje z agentom, v kolikor je le-ta določen, in to v roku 
30-ih dni po objavi posameznega sporazuma v Uradnem listu 
RS. 

V enajstem členu je določeno, kako so zavarovana plačila iz 
naslova obveznosti do Pariškega kluba. Banke dolžnice do 
tujine, ki nastopajo kot zavezanci po prvem odstavku 3. člena, 
morajo izdati abstraktno prvovrstno nepreklicno bančno 
garancijo za plačilo alociranega dolga v korist Republike 
Slovenije. Abstraktno nepreklicno prvovrstno garancijsko 
obljubo pa izstavi banka, ki je neposredna dolžnica do tujine 
in to v primerih, kjer bo Republika Slovenija nastopala navz- 
ven kot garant. Bančna garancija in garancijska obljuba se 
deponirata pri Banki Slovenije kot plačilnemu agentu Repu- 
blike Slovenije. S tem si bo država zagotovila, da ne bo 
dejanski plačnik alociranega dolga, ker po svoji vsebini gre za 
komercialni dolg. 

Banka Slovenije pa lahko zoper banke, ki so zavezane iz 
naslova omenjenih garancij uporabi ves instrumentarij ukre- 
pov, ki ji je na razpolago po določilih zakona o Banki Slove- 
nije v primeru, da izdajatelj garancij ne bo izpolnil svojih 
z garancijo prevzetih obveznosti. 

Na podlagi dvanajstega člena bo Ministrstvo za finance po 
potrebi še podrobneje določilo način poravnavanja obvezno- 
sti. 

Namen trinajstega člena je, da se z zakonom obveže doseda- 
nje subjekte, ki imajo svoje alocirane obveznosti po sporazu- 
mih o konsolidaciji dolga z državami članicami Pariškega 
kluba, ki jih je sklenila bivša SFRJ, da bodo uskladili obsto- 
ječa razmerja v zvezi z najetimi krediti z določbami novih 
dvostranskih sporazumov, ki jih bo sklenila Republika Slove- 

nija. Da bi dosedanja razmerja nemoteno potekala je določen 
rok za uskladitev, t. j. 30 dni po uveljavitvi posameznega 
novega dvostranskega sporazuma. 

Skladno z določili Ustave Republike Slovenije je določen 
vacatio legis, petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

III. 

Nekdanja SFRJ je v obdobju 1984 do 1988 štirikrat restrukturi- 
rala jugoslovanski dolg do držav članic Pariškega kluba. Vsa- 
kokrat so bili predmet restrukturiranja komercialni krediti in 
krediti odobreni s strani vlad držav upnic oziroma zavarovani 
s strani njihovih zavarovalnih institucij, sklenjeni pred 2. 12. 
1982, z ročnostjo nad enim letom, ki so zapadli v naslednjih 
obdobjih: 

01. 01. 1984 - 31. 12. 1984 
01. 01. 1985 - 15. 05. 1986 
16. 05. 1986 - 31. 03. 1988 
01. 04. 1988 - 30. 06. 1989 

V zadnjem obdobju od 1. 4. 1988 do 30. 6. 1989 so bili 
restrukturirani tudi krediti za restrukturiranje glavnic in obre- 
sti iz naslova prejšnjih treh obdobij restrukturiranja. To 
pomeni, da so se ponovno spremenili plačilni pogoji obvezno- 
sti, ki so zapadle v plačilo na podlagi restrukturirani iz let 
1984, 1985, 1986. 

Koncept refinanciranja je definiral dokument Usklajeni zapis- 
nik (Agreed Minutes), ki so ga za vsakokratno obdobje refi- 
nanciranja podpisale vlade držav upnic in Vlada SFRJ. 
V skladu s točko lili - izvajanje tega dokumenta sta bila 
možna dva načina konsolidacije dolga: 

a) refinanciranje 

Narodni Banki Jugoslavije je bil odobren nov kredit, ki se je 
črpal v skladu z dinamiko zapadlosti prvotnih kreditov, odpla- 
čeval pa po pogojih, ki jih je določal usklajeni zapisnik; 

b) reprogramiranje ustreznega plačila z določitvijo novih roč- 
nosti plačil in drugih pogojev. 

NBJ ali jugoslovanske banke, pooblaščene za te posle, ki so 
delovale kot zastopniki vlade SFRJ naj bi torej odplačevale 
ustrezne zneske, pod pogoji iz usklajenega zapisnika, ki je 
hkrati redno določal za začetek odplačila nekajletni odlog 
plačila. 

Iz definicij načina konsolidacije dolga je mogoče razumeti, da 
je bil princip refinanciranja uveljavljen v tistih bilateralnih 
sporazumih, kjer je nastopala kot agent in dolžnik za celoten 
jugoslovanski dolg NBJ. Pri vseh tistih bilateralnih sporazu- 
mih, pri katerih so kot agenti vlade nastopale jugoslovanske 
poslovne banke, je bil uporabljen drugi način konsolidacije, 
to je reprogram. Pri refinanciranju je tako namesto prvotnih 
dolžnikov do tujine, s sporazumom o refinanciranju vlogo 
dolžnika prevzela NBJ in v skladu s tem so banke prvotne 
dolžnice do tujine ta dolg evidentirale kot obveznost do NBJ. 
Pri drugem načinu, to je reprogramiranju, so banke dolžnice 
do tujine ostale dolžnice do tujine. Garancija SFRJ je bila 
dana za vse obveznosti, ki so izvirale iz bilateralnih pogodb 
z državami članicami Pariškega kluba. V primerih pa, kjer so 
prvotni dolg končnega uporabnika garantirale banke, so ob 
restrukturiranju namesto končnih uporabnikov postale dolž- 
nice do tujine banke, ob garanciji SFRJ. Jugoslovanske 
poslovne banke, ki so opravljale vlogo agentov, niso stopile 
na mesto prvotnih obveznikov do tujine. Njihova naloga je bila 
posredovanje plačil za ostale banke dolžnice. 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije so banke dolžnice do 
tujine na podlagi ustavnega zakona in temeljne ustavne 
listine, obveznosti končnih uporabnikov z ozemlja Republike 
Slovenije, ki je bil knjižen kot obveznost do NBJ, knjižile kot 
obveznost do tujine in ga kot alocirani dolg tekoče odplaču- 

poročevalec, št. 42 24 



jejo, skupno s tistimi obveznostmi slovenskih končnih upo- 
rabnikov, ki so že bile knjitene kot dolg bank dolinic do 
tujine. 

IV. 

Restrukturiranje dolga iz dvostranskih sporazumov se je izvr- 
ševalo na naslednje načine: 

a) s posredovanjem NBJ, ki je sklepala dogovor z ustrezno 
institucijo kreditorjev in ki je postala - glede na postavljeni 
koncept refinanciranja - dolžnik za odplačilo konsolidarnih 
obveznosti (npr. vsi sporazumi sklenjeni s Francijo, Italijo, 
Nizozemsko ter dvostranska sporazuma, ki sta se nanašala na 
konsolidacijo dolga v letu 1984 z Belgijo in Avstrijo). V pri- 
meru konsolidacije dolga z Belgijo in Avstrijo od leta 1985 
dalje, sta mesto NBJ v postavljenem konceptu konsolidacije 
dolga, ki se je ohranil v naslednjih obdobjih restrukturiranja 
nasledili poslovni banki - v primeru Belgije je to bila Ljubljan- 
ska banka in v primeru Avstrije Privredna banka Sarajevo; 

b) s posredovanjem ene izmed jugoslovanskih poslovnih 
bank v vlogi agenta (po pooblastilu Zveznega izvršnega sveta 
SFRJ), vendar odgovorne samo za sklepanje tehničnega spo- 
razuma ter izvrševanje plačil (npr. LB d. d. pri konsolidaciji 
dolga z Nemčijo, Dansko in Španijo); 

c) s posredovanjem več poslovnih bank, ki so neposredno (ali 
posredno v vlogi banke koordinatorja oziroma agenta) skle- 
pale tehnični sporazum, plačila zapadlih obveznosti pa vršile 
same neposredno (Švica, ZDA). 

Spisek agentov v bivši SFRJ v zvezi s konsolidacijo dolga do 
posamezne države upnice: 
Avstrija: Narodna banka Jugoslavije in Privredna banka-U- 
družena banka, Sarajevo 
Nizozemska: Narodna banka Jugoslavije 
Francija: Narodna banka Jugoslavije 
ZRN: Narodna banka Jugoslavije, Ljubljanska banka-Zdru- 
žena banka, Ljubljana 
Švica: Vojvodjanska banka-Udružena banka, Novi Sad 
Kanada: Stopanska banka-Združena banka, Skopje 
ZDA: Jugobanka- Udružena banka, Beograd 
Norveška: Udružena banka Hrvatske, Zagreb 
Švedska: Investiciona banka-Udružena banka, Titograd 
Danska: Ljubljanska banka-Združena banka, Ljubljana 
Japonska: Jugobanka-Udružena banka, Beograd 
Kuvajt: Narodna banka Jugoslavije 
Italija: Narodna banka Jugoslavije 
Belgija: Narodna banka Jugoslavije, Ljubljanska banka-Z- 
družena banka, Ljubljana 
Velika Britanija: Beogradska banka-Udružena banka, Beo- 
grad 
Španija: Ljubljanska banka-Združena banka, Ljubljana 

Garant za odplačilo vseh konsolidiranih obveznosti je bila 
federacija. 
Pri urejanju odnosov oziroma določanju pogojev v zvezi 
z restrukturiranjem je bil v vseh obdobjih torej uporabljen 
enoten vzorec konsolidacije dolga, ki je bil izveden s šestimi 
nivoji pogodb: 

1. usklajeni zapisnik 
2. dvostranski sporazum 
3. tehnični sporazum 
4. sporazum med jugoslovanskim agentom in bankami dolžni- 
caml o ureditvi medsebojnih obveznosti 
5. dodatki k osnovnim pogodbam o izdaji garancije ali najemu 
kredita v tujini, sklenjenim med banko dolžnico do tujine in 
temeljno banko 
6. dodatki k osnovnim pogodbam o izdaji garancije ali najemu 
kredita v tujini med temeljno banko in končnim uporabnikom 

ad-1. 

Usklajeni zapisnik je določal priporočila državam članicam 
Pariškega kluba, katerih dolgovi se restrukturirajo, ter 

osnovne pogoje za restrukturiranje, ki naj bi bili dogovorjeni 
v posameznih bilateralnih sporazumih (krediti, ki so predmet 
restrukturiranja, odstotek glavnic in obresti, število obrokov, 
obrestna mera, enak tretman za vse upnike). Predpogoj je bil 
stand-by aranžma z MDS. Hkrati je določal način izvajanja 
refinanciranja oziroma reprogramiranja, kar pomeni, da je 
omogočal možnost vladi posamezne države članice ali drugi 
ustrezni instituciji v državi, da bo bodisi refinancirala kredite, 
s tem da bo dala nova sredstva na razpolago NBJ ali pa 
reprogramirala stare kredite. Določeno je bilo tudi, da bo za 
izvajanje sporazuma skrbela bodisi NBJ ali pa posamezna 
komercialna banka kot agent. 

ad-2. 

Dvostranski sporazum med Vlado SFRJ z vlado posamezne 
države članice je konkretno določal vrsto in pogoje restruktu- 
riranja na podlagi usklajenega zapisnika. 

ad-3. 

Tehnični sporazum je bil sklenjen med agentom, ki je na 
podlagi dvostranskega sporazuma zastopal vlado države čla- 
nice Pariškega kluba in NBJ oziroma komercialno banko- 
-agentom na jugoslovanski strani. V njem so bili natančneje 
opredeljeni zneski iz dvostranskega sporazuma ter način izva- 
janja dvostranskega sporazuma (npr. pri ZRN je bila na jugo- 
slovanski strani agent komercialnih bank LB, Združena banka 
Ljubljana, ki je sklenila tehnični sporazum Hermes Kredietver- 
sicherung - Aktiengeselchaft in Treuarbeit Ag). 

ad-4. 

Sporazum o ureditvi medsebojnih obveznosti med jugoslo- 
vanskim agentom in drugimi jugoslovanskimi bankami dolž- 
nicami, ki so bile dolžnice do tujine je bil potreben zato, da se 
je tehnični sporazum iz točke 3. lahko sklenil samo med 
dvema pogodbenima strankama, saj je država upnica zahte- 
vala, da komunicira samo z eno banko. 

, ad-S. 

Z dodatkom k osnovnim pogodbam o najemu kredita v tujini 
oziroma izdaji garancije, se je spremenil tisti del osnovnih 
pogodb, ki je določal odplačilne pogoje. Dodatek je zavezal 
temeljno banko, da ob vsakokratni na novo določeni zapadlo- 
sti poravna dinarsko protivrednost obveznosti v skladu 
z novimi pogoji kredita. 

ad-6. 

Dodatek k osnovni pogodbi med temeljno banko in končnim 
uporabnikom pa je določal obveznost končnega uporabnika, 
da zaradi odplačila vsakokratne zapadle obveznosti izda pla- 
čilni nalog temeljni banki in vplača dinarsko protivrednost 
v skladu z novimi pogoji t. j. pod enakimi pogoji kot se je 
zavezala temeljna banka do banke dolžnice do tujine. 

Usklajeni zapisnik je torej določal osnovne pogoje, med njimi 
tudi določitev agentov, tako na dolžniški kot upniški strani, 
katerih naloga je bila skrb za izvedbo sporazumov. V skladu 
z določbami dvostranskih sporazumov bivše SFRJ s posa- 
mezno državo članico, so bili zato sklenjeni izvedbeni spora- 
zumi med agenti obeh vladnih strani ter v nadaljevanju 
pogodbe, ki so urejale odnose znotraj bivše SFRJ in sicer 
odnose med agenti in drugimi jugoslovanskimi bankami kot 
dolžniki, bankami dolžnicami do tujine in bankami končnih 
uporabnikov, ter med bankami končnih uporabnikov s konč- 
nimi uporabniki. 

V. 

Na podlagi omenjenega koncepta je potrebno na novo 
pogodbeno urediti razmerja med novimi plačilnimi agenti 
(kjer je to potrebno) ter ostalimi zavezanci s področja Repu- 
blike Slovenije. To so, banke dolžnice do tujine, banke konč- 
nih uporabnikov ter končni uporabniki po novih dvostranskih 
sporazumih, oziroma njihovi pravni nasledniki. 
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Zaradi statusnih sprememb določenih pravnih oseb vsled 
osamosvojitve Republike Slovenije ter prestrukturiranja in 
lastninskega preoblikovanja tako bančnega kot realnega sek- 
torja, je potrebno za izpolnjevanje obveznosti iz omenjenih 
dvostranskih sporazumov na novo vzpostaviti obstoječa raz- 
merja. Plačilni agenti po novih dvostranskih sporazumih 
bodo, kjer gre za slovenske banke, ostali nespremenjeni, kar 
je v skladu z izhodišči Pariškega kluba, ki izhajajo iz pisem 
izmenjanih med Pariškim klubom in Republiko Slovenijo 
- Ministrstvo za finance. Izhodišča so sledeča: 

- uveljavi se načelo prevzema obveznosti slovenskih končnih 
uporabnikov, kjer bo to mogoče, 

- kar zadeva obveznosti, ki so bile prenošene v odplačilo na 
NBJ oziroma druge jugoslovanske subjekte, je potrebno upo- 
števati dejstvo, da gre za interne odnose, ki so bili dogovor- 
jeni brez soglasja upnikov, 

- določila in finančni pogoji obstoječih dvostranskih spora- 
zumov ostajajo nespremenjeni, 

- v primeru, kjer pa je za izpolnjevanje obveznosti iz tega 
naslova potrebno, bodo obstoječa razmerja urejena na novo 
v posameznem dvostranskem sporazumu, 

- pri razdelitvi nealociranega dolga se upošteva kriterij Med- 
narodnega denarnega sklada (delež Slovenije je 16.39%). 

- zaostala odplačila iz dosedanjih restrukturirani naj bi se 
predvidoma poravnala v roku treh let. 

Dvostranski sporazumi bodo sklenjeni med vlado posamezne 
države članice oziroma njeno pooblaščeno institucijo in 
Vlado Republike Slovenije (2. člen predloga zakona). 

VI. 

Država bo v primeru, kjer gre za njeno obveznost do tujih 
upnikov nastopala kot dolžnik. V svojem imenu in za svoj 
račun bo torej Republika Slovenija do tujine nastopala v novih 
dvostranskih sporazumih v primerih prevzema nealociranega 
dolga. 

V primeru, kjer gre za alocirani dolg bo Republika Slovenija 
v nekaterih primerih navzven sicer nastopala kot dolžnik, 
vendar pa bodo razmerja znotraj države urejena tako, da bo 
dejansko do tujih upnikov nastopala sicer v svojem imenu, 
vendar za tuj račun, to je za račun bank dolžnic do tujine. Na 
podlagi tega zakona bodo banke dolžnice do tujine z Repu- 
bliko Slovenijo sklenile pogodbo, da jih država v teh razmerjih 
zastopa v svojem imenu in za njihov račun. 

Republika Slovenija bo nastopala v posameznih dvostranskih 
pogodbah, nasproti tujini neposredno kot garant za obvezno- 
sti banke dolžnice do tujine (v primeru trgovinskega dela 
novega dvostranskega sporazuma z ZRN, v primeru dvostran- 
skega sporazuma z Avstrijo ter predvidoma v primeru obvez- 
nosti Nove Ljubljanske banke d. d. do EX-IM Banke - ZDA). 

VII. 

Kot alocirani dolg po tem zakonu se skladno z Ustavnim 
zakonom šteje tisti delež državnih dolgov bivše SFRJ, ki se 
nanaša na Republiko Slovenijo, in tisti delež s strani SFRJ 
garantiranih dolžniških obveznosti, katerih koristniki so 
pravne osebe s sedežem na ozemlju Republike Slovenije. Kot 
nealocirani dolg pa se šteje ustrezen delež tistih državnih 
dolgov SFRJ, katerih neposredni koristnik ni ugotovljiv. 

Večji del obveznosti do držav članic Pariškega kluba pred- 
stavlja alocirani dolg, kar pomeni, da so končni uporabniki 
znani, le-ti pa tekoče obveznosti redno odplačujejo. Z novimi 
sporazumi se določajo pogoji za odplačilo zaostalih neplača- 
nih glavnic iz obdobja mirovanj v letih 1989 - 1991 in zaosta- 
lih plačil iz naslova prenosov obveznosti. Hkrati se z novimi 
sporazumi ponovno vzpostavljajo stare ročnosti za tekoča 
odplačila, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov bivše SFRJ. 

Alocirani slovenski dolg je torej tisti, po katerem so bili origi- 
nalni uporabniki kredita slovenski subjekti. V zneskih alocira- 
nega dolga so vključene tudi obveznosti končnih uporabni- 
kov na ozemlju Republike Slovenije, ki so bili v kreditnem 
odnosu z bankami dolžnicami do tujine iz drugih republik 
bivše SFRJ ter interni prenosi (predčasna poravnava znotraj 
bivše SFRJ). Tako je v zakonu potrebno urediti tudi slednji 
specifičen del alociranega dolga, saj te že predčasno popla- 
čane obveznosti znotraj bivše SFRJ, ponovno predstavljajo 
obveznosti končnih uporabnikov na ozemlju Republike Slove- 
nije, zaradi uporabe ustavnega načela, ki je za prevzem slo- 
venskega dela zunanjih dolgov bivše SFRJ določil končnega 
uporabnika v Republiki Sloveniji. Predčasno poplačani krediti 
znotraj bivše SFRJ niso bili v celoti poplačani upniku. 

Vrste internih prenosov (predčasnih poravnav) so: 

a) prenosi na NBJ po 49 c členu zakona o kreditnih odnosih 
s tujino, 
b) prenosi po 13 a členu zakona o kreditnih odnosih s tujino 
na različne subjekte (Jugobanko, Beograd), 
c) posebni primeri predčasne poravnave, 
d) prevzemi dolga med slovenskimi končnimi uporabniki med 
seboj ter med slovenskimi končnimi uporabniki in bankami. 

ad a) Zakon o plačilih v konvertibilnih devizah (Uradni list 
SFRJ, t: 34/83) in drugi jugoslovanski predpisi za plačilo 
dolga do tujine ni zavezoval vseh subjektov v državi. Sporazu- 
mov o restrukturiranju dolga so se bile dolžne držati samo 
banke, niso pa bili k temu zavezani komitenti. Zato so končni 
uporabniki-komitenti bankam dolžnicam dolg lahko odpla- 
čevali v skladu s prvotnimi zapadlostmi, le-te pa so potem 
dolg odplačevale tujini v skladu z restrukturiranimi zapad- 
lostmi. S 1. 1. 1986 je stopil v veljavo nov zakon o kreditnih 
odnosih s tujino (Ur. I. 66/85, 38/86, 16/89), s katerim pa so 
morali sporazume o restrukturiranju spoštovati vsi zavezanci, 
tudi končni uporabniki. V letu 1986 banke zaradi gospodar- 
skih razmer in tečajnih razlik niso mogle več servisirati tega 
dolga. Z obrestmi iz ponovnega plasmaja niso mogle več 
pokrivati tečajnih razlik. Zato so sredstva od predčasno 
poravnanih obveznosti končnih uporabnikov (z obdobja 
1984-1986) prenesle na NBJ, ki je tako prevzela izpolnitev teh 
obveznosti do tujine in tako tudi prevzela breme tečajnih 
razlik, ki jih banke dolžnice niso mogle več plačevati. 

NBJ je prevzete obveznosti iz 49. c člena servisirala do uvedbe 
sankcij do t. i. ZRJ. Države upnice po Pariškem klubu pa so 
v svojih kriterijih za poravnavo obveznosti povdarile, da 
obveznosti, ki so bile prenošene na NBJ oziroma druge sub- 
jekte, predstavljajo interne odnose, ki so bili dogovorjeni brez 
soglasja upnikov. 

Do prenašanj obveznosti na NBJ po 49. c členu zakona je 
prišlo v Sloveniji samo pri Ljubljanski banki d. d.. Ker je NBJ 
omenjene obveznosti prenehala plačevati zaradi uvedbe 
sankcij, bodo po plačilu teh obveznosti tujini le-te predstav- 
ljale slovenske terjatve do NBJ. Plačilo teh obveznosti bo 
ponovno prevzela Nova Ljubljanska banka d. d. Le-ta bo 
morala poskrbeti, da se bodo omenjene terjatve do NBJ 
prijavile v Sklad za sukcesijo Republike Slovenije, hkrati pa je 
potrebno poudariti, da ima Ljubljanska banka d. d. tudi neka- 
tere odprte obveznosti do NBJ, tako da prevzete obveznosti 
do tujine po 49. c členu v končni fazi ne bodo dodatno 
obremenjevale Nove Ljubljanske banke d. d.. 

ad b) Člen 13. a kreditnega zakona iz leta 1986 (njegova 
sprememba iz začetka leta 1989) je določal, da lahko poslovni 
subjekti predčasno poravnajo obveznosti iz zunanjih kreditov 
v državi pred roki, ki so določeni z ustreznimi posojilnimi 
pogodbami, in sicer na podlagi plačila ustrezne dinarske 
protivrednosti drugemu subjektu v bivši SFRJ, ki se je zavezal 
poravnati obveznost do tujine ob njeni zapadlosti. Med temi 
subjekti je bila tudi NBJ. 

Do predčasne poravnave obveznosti med slovenskimi sub- 
jekti in subjekti iz drugih republik, brez upoštevanja prenosov 
iz tega naslova na NBJ, je prišlo v primeru Avstrije, Francije in 
Švice v višini 5.53 mio USD. Prenosi so se vršili preko Jugo- 
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banke v Ljubljani na Jugobanko Beograd in so sedaj identifi- 
cirani pri Abanki d. d. Ljubljana, ki je pravna naslednica 
Jugobanke v Ljubljani. Teh terjatev do Jugobanke Beograd ne 
bo mo no vklju iti v Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, 
ker ponovno plačilo ne predstavlja terjatev do bivšega zvez- 
nega organa bivše SFRJ. 

ad c) Kot poseben primer pa lahko štejemo primere pred- 
časne poravnave obveznosti do tujine na podlagi zamenjave 
dolga (Krka Novo mesto in TKI Hrastnik končni uporabniki LB 
d. d.). Končni uporabniki, ki so bili dolžniki do tujine na 
podlagi bilateralnih sporazumov (Pariški klub) niso mogli 
v tujini nasproti tujim upnikom ugasniti dolga, kar pa je bilo 
možno po komercialnih kreditih (dolg do komercialnih bank). 
Zato je bil v obeh zgoraj omenjenih primerih dolg po bilateral- 
nem sporazumu zamenjan za komercialni dolg. Končni upo- 
rabnik je svoj dolg po Pariškem klubu prenesel na NBJ 
v zameno za prevzeti komercialni dolg v enaki višini. Končni 
uporabnik je nato sam, neposredno plačal v tujino zamenjani 
dolg po komerciali in opravil konverzijo dolga (dokončno 
odplačal do tujine). Zakon o kreditnih odnosih s tujino in New 
Finacing Agreement (NFA) sta namreč omogočala dokončno 
predčasno odplačilo dolga v tujini. Končni uporabnik je zato 
svoj dolg po bilaterali, ki ga dokončno do tujine ni mogel 
odplačati, znotraj države, dokončno odplačal s prenosom in 
odplačilom svojega komercialnega dolga. 

LB d. d. pa je tako namesto končnega uporabnika po bilaterali 
dobila novega dolžnika, to je NBJ, ki je imel v tistem času še 
boljšo boniteto. LB d. d. je bila o tem poslu le obveščena. 

Primera, ki se nanašata na TKI Hrastnik in Krka Novo mesto, 
sta posebna primera, ki pa sta v tabelah všteta pod predčasna 
plačila po 13 a členu do NBJ. 

ad d) Slovenski končni uporabniki so med seboj opravljali 
komercilane posle z obveznostmi, ki so jih imeli do držav 
članic Pariškega kluba in sicer kot prevzem dolga. Prav tako 
pa so se tovrstni posli vršili tudi med slovenskimi končnimi 
uporabniki in slovenskimi bankami. 

VIII. 

Kot že navedeno, so prenosi po 13. a in 49. c členu temeljili na 
zakonu bivše države. Ta določila so omogočila posameznim 
podjetjem, ki so to zmogla, predčasno odplačati reprogrami- 
rane kredite v državi. S tem je bilo omogočeno, da so se 
izognili dodatnim stroškom, ki jih restrukturiranje kreditov 
prinaša (tečajne razlike, obresti), vse to ob pogojih hiperintla- 
dje, ki je še dodatno obremenila stroške restrukturiranja. 
Podjetje je bilo na ta način znotraj bivše države omogočeno, 
da jim ni bilo treba plačevati dodatnih stroškov, ki bi jih lahko 
ovirali pri normalnem poslovnem razvoju. 

Po našem zakonu o obligacijskih razmerjih (446. člen 
- pogodba o prevzemu dolga in 453. člen - prevzem izpolni- 
tve) in skladno z zakonodajo večine držav upnic prevzem 
dolga brez soglasja upnika učinkuje kot prevzem izpolnitve, 
kar pomeni, da ie za odplačilo dolaa zavezan prvotni dolžnik, 

če novi dolžnik ne izvrši plačila. Ker v vseh navedenih prime- 
rih ni šlo za prevzem dolga, s soglasjem tujih upnikov, temveč 
je šlo za interne prevzeme izpolnitve obveznosti oziroma za 
predčasno odplačilo v državi, v pogajanjih s tujimi upniki, ti 
interni prenosi še vedno predstavljajo obveznost prvotnih 
končnih uporabnikov iz ozemlja Republike Slovenije, ki spada 
v alocirani dolg. Torej bo šlo v teh primerih za ponovno 
plačilo dela dolga, ki je bil s strani slovenskih končnih upo- 
rabnikov NBJ že odplačan, NBJ pa ga po uvedbi sankcij ni 
odplačevala. Natančni zneski preostalega dela dolga so LB d. 
d. znani le v primerih, kjer je bila LB d. d. agent do tujine, to 
pomeni, da ji je NBJ kot agentu posredovala ta del obveznosti 
(ZRN, Danska, Belgija, vendar tudi v teh primerih le do konca 
leta 1991). V ostalih primerih pa, kjer so se plačila v tujino 
vršila preko banke agenta v drugi republiki oziroma preko 
NBJ, pa so ti zneski v priloženih tabelah le izračun LB d. d. in 
ki bodo v posameznih dvostranskih sporazumih s tujimi 
upniki, dokončno določeni na podlagi podatkov tujih upni- 
kov, ker podatki NBJ niso na razpolago. Ker so jih prvotni 
dolžniki tudi že odplačali oz. razknjižili, se bodo uvrstile 
v delitveno bilanco z nekdanjo državo, da bi se dokončno 
izterjali. 

V primeru prenosov na Jugobanko Beograd, gre za poseben 
primer predčasnega odplačila, ki se nekoliko razlikuje od 
prenosov na NBJ zato, ker je šlo za predčasno poravnavo 
znotraj takratne Jugobanke, ki pa je poslovala v različnih 
republikah bivše SFRJ. V letu 1989 je prišlo do statusne 
spremembe z ustanovitvijo Abanke d. d kot samostojne 
poslovne banke v Sloveniji. S sredstvi, ki jih je Jugobanka 
Beograd dobila iz naslova predčasne poravnave od Jugo- 
banke, Temeljne banke Ljubljana, je kreditirala končne upo- 
rabnike v Srbiji, to je Jugoexport, Beograd. Ker so bile pred- 
časne poravnave izvršene pred ustanovitvijo Abanke d. d. 
Ljubljana, le te niso bile predmet delitvene bilance ob ustano- 
vitvi Abanke d. d. Ljubljana, ker so bile s strani slovenskih 
končnih uporabnikov že poplačane. Z razpadom SFRJ pa 
zaradi uporabe kriterija končnega uporabnika, tuji upniki 
zahtevajo poplačilo omenjenih neporavnanih terjatev, ker pla- 
čilo do upnikov ni prispelo zaradi uvedbe sankcij do t. i. ZRJ. 

Uporaba načela končnega uporabnika je sistematična pri 
vseh tujih dolgovih in se tako v primeru Abanke d. d. Ljub- 
ljana, Republika Slovenija tega kriterija ne more odpovedati. 

V alocirani dolg spada tudi odplačevanje obveznosti sloven- 
skih končnih uporabnikov, ki so najemali kredite v tujini in ki 
so bili kasneje restrukturirani preko bank dolžnic do tujine, 
s sedežem v drugih republikah SFRJ. (Npr. kredit INA - Nafta 
Lendava, kjer je bila dolžnica do tujine Privredna banka 
Zagreb; kredit pa je bil porabljen na ozemlju Republike Slove- 
nije). Zakon pa ne obsega tistih kreditov, ki so bili končnim 
uporabnikom izven Republike Slovenije dodeljeni preko filijal 
oziroma takratnih temeljnih bank Ljubljanske banke v republi- 
kah bivše SFRJ. 

Nealocirani slovenski dolg predstavlja delež državnih dolgov 
bivše SFRJ, katerih neposredni uporabnik ni ugotovljiv. Pri 
razdelitvi nealociranega dolga se upošteva kriterij Mednarod- 
nega denarnega sklada, to je 16,39%. 
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Tabela 1: Ocena stanja dolga do držav članic Pariškega kluba na dan 31.3.1995 

  zneski v USD 

SKUPAJ 
DOLŽNIK PO NOVIH SPORAZUMIH GARANT 

Republika Slovenija Republika Slovenija Poslovne banke 
1=2 + 3 2 3 4 

Alocirani dolg 

Nealocirani dolg 

237.558.377 

250.873.278 

* 81.673.999 

251.827.691 

155.884.378 

0 

155.884.378 

0 

SKUPAJ 488.431.655 333.501.690 155.884.378 155.884.378 

Vir Banka Slovenije 

Tabela 2: Ocena stanja alociranega dolga iz naslova 
Pariškega kluba na dan 31.3.1995 po državah** 
 zneski v USD 

Država 
Povećanje dolga Povečanje garancij 

Republike Slovenije Republike Slovenije SKUPAJ 
AVSTRIJA 
BELGIJA 
FRANCIJA 
(TALIJA 
KANADA 
NEMČIJA 
NIZOZEMSKA 
NORVEŠKA 
ŠVEDSKA 
VELIKA BRITANIJA 
ŠVICA 
ZDA 

3.918.727 
33.912.765 

7.331.762 
52.682 

17.502.739 
343.320 

6.951.502 
29.106 

11.631.398 

23.391.380 

4.722.346 

35.915.377 

792.062 
91.063.214 

23.391.380 
3.918.727 

38.635.110 
7.331.762 

52.682 
35.915.377 
17.502.739 

343.320 
6.951.502 

29.106 
12.423.459 
91.063.214 

SKUPAJ 81.673.999 155.884.378 237.558.377 
Vir Banka Slovenije 
** Druge članice Pariškega kluba (Danska, Španija, Japonska in Kuvajt) 

ne razpolagajo s terjatvami iz naslova alociranega dolga. 

Tabela 3: Ocena stanja neaiociranega dolga iz naslova 
Pariškega kluba na dan 31.3.1995 

Država Valuta Znesek v OVL Znesek v USD 
JAPONSKA JPY 600.000.000 6.900.000 
KUVAJT USD 95.000.000 95.000.000 
NEMČIJA DEM 205.225.621 148.973.278 

Kapltalhllfe, dospeva po 30.6.94 DEM 103.718.972 75.289.602 
Kapitalhllfe, dospelo do vključno 30.6.94 DEM 57.322.497 41.610.401 
Kliring; dospeva po 31.12.90 DEM 2.845.564 2.065.595 
Kliring dospelo do vključno 30.12.90 DEM 2.002.588 1.453.679 
Posojilo iz leta 1956 DEM 39.336.000 28.554.002 

NORVEŠKA NOK 5.895.073 954.412 
SKUPAJ 251.827.691 
Vir Banka Slovenije 
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Tabela 5: Ocena stanja alociranega dolga iz naslova Pariškega 
kluba na dan 31.3.1995 po registriranih končnih uporabnikih** 

zneski v USD 
Končni uporabnik Znesek 
A BANKA LJUBLJANA /1 5.531.499 
ABC POMURKA MURSKA SOBOTA 1.135.471 
ADRiA LJUBLJANA 19.147.688 
AERO CELJE 1.281.438 
ALPINAŽiRI 151.292 
ALP LES ŽELEZNIKI 11.979 
ŠAMPIONKA RENČE 57.226 
AR-HOLDING G.RADGONA 531.592 
BETI METLIKA 462.707 
BOHOR ŽAGA IN FURNIRNICA ŠENTJUR PRI CELJU 25.735 
BOHOR LESNA OPREMA MESTINJE 11.742 
CICIBAN MIREN PRI GORICI V STEČAJU 268.318 
COMET HOLDING ZREČE 42.761 
DOMEL ŽELEZNIKI 259.986 
DONIT-FILTRI MEDVODE 153.436 
DONIT-LAMINATI MEDVODE 500.846 
ŽELEZARNA JESENICE 4.197.442 
ŽELEZARNA RAVNE 3.558.390 
EMO CELJE 349.676 
ENERGOINVEST TOV.TRANSF.UUNUANA 133.654 
FILC MENGE 64.751 
FRUCTAL AJDOVŠČINA TOZD FRUCTA AJDOVŠČINA 42.715 
GEODETSKI ZAVOD RS LJUBLJANA 7.993 
GEP KARTONAŽA MURSKA SOBOTA 88.916 
GORENJE GOSPODINJSKI APARATI VELENJE 77.695 
GORIČANE TCP MEDVODE 1.423.177 
GORIŠKE OPEKARNE RENČE-BIUE 3.874 
GORJANCI STRAŽA 35.915 
HMEZAD-CELEIA ARJA VAS 67.357 
HMEZAD INTERNA BANKA ŽALEC 9.650 
ŽIČNA CEUE 46.542 
IMPOL SLOVENSKA BISTRICA 1.579.787 
ŽŠ-INGSTOR ŠTORE 267.391 
INLES HOLDING RIBNICA t 6.150 
INLES RIBNICA 6.043 
INPLET SEVNICA 1.090.346 
IPLAS-POLIMER IZOLA 29.211 
ISKRA-AVTOELEKTRIKA NOVA GORICA 38.978 
ISKRA BANKA LJUBLJANA 1.649.923 
ISKRA COMMERCE LJUBLJANA 940.903 
ISKRA MIKROELEKTRONIKA LJUBLJANA V USTANAVLJANJU 375.183 
ISKRA-SISTEMI LJUBLJANA 1.259.173 
ISKRA STIKALA KRANJ 1.283.531 
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Tabela 5: Ocena stanja alociranega dolga iz naslova Pariškega 
kluba na dan 31.3.1995 po registriranih končnih uporabnikih** 
  zneski v USD 

Končni uporabnik Znesek 
ISKRATEL KRANJ 98.086 
ŽIVILSKA INDUSTRIJA FRUCTAL AJOVŠČINA 325.249 
JAVOR KONCERN PIVKA 5.014 
JULON LJUBLJANA 3.908.784 
KEMIČNA TOVARNA PODNART 21.576 
KERAMIX VOLČJA DRAGA 2.532 
KOLEKTOR IDRIJA 42.586 
KOUNSKA LJUBLJANA 52.375 
KOPITARNA SEVNICA 89.961 
KPZ MESNINA OTIŠKI VRH 25.223 
KTL ZDRUŽENA PODJETJA LJUBLJANA 440.126 
LB POMURSKA BANKA MURSKA SOBOTA /1 572.714 
LEPENKA TRŽI 424.839 
LESNA INDUSTRIJA IDRIJA 225.480 
LESNINAINTERLES LJUBLJANA 208.215 
LITOSTROJ HOLDING LJUBLJANA 1.067.669 
U KOMERCIALNA BANKA NOVA GORICA /1 635.918 
LJUBLJANSKE MLEKARNE LJUBLJANA 184.514 
LTH ŠKOFJA LOKA 351 
MARLES HOLDING MARIBOR 197.491 
MEBLO HOLDING NOVA GORICA 839.030 
MEBLO NOVA GORICA TOZD IVERKA NOVA GORICA 51.329 
METALNA MARIBOR D.D. 596.166 
METKA CELJE V STEČAJU 543.127 
MTT-TOVARNA TKANIN MELJE MARIBOR 1.466.281 
MURALES LJUTOMER 62.906 
NAFTA LENDAVA 5.965.422 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA /1 32.228.862 
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 57.027.646 
PALOMA-SLADKOGORŠKA TOyARNA PAPIRJA SLADKI VRH 202.600 
PAPIRNICA KOLIČEVO DOMŽALE 3.699.743 
PAPIRNICA RADEČE TOZD PAPIRNICA RADEČE 3.362.422 
PETROL TRANSPORT ILIRSKA BISTRICA 54.617 
PETROL ZEMEUSKI PUN LJUBLJANA 27.651.799 
PODJETJE AVTOPROMET GORICA TOVORNI PROMET NOVA GORIC 504.753 
ROTOMATIKA SPODNJA IDRIJA * 689.375 
R & S RADENSKA 4 STEINLE RADENCI 3.479 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 210.035 
RUDNIKI RJAVEGA PREMOGA SLOVENIJE TRBOVLJE 221.537 
SAVA KRANJ 2.446.838 
SCT LJUBLJANA 747.373 
SESTAV.POOJ.GEOLOŠKI ZAVOD UUBU. 7.855 
SEZNAM UPORABNIKOV 1 /2 429.785 
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Tabela 5: Ocena stanja alociranega dolga iz naslova Pariškega 
kluba na dan 31.3.1995 po registriranih končnih uporabnikih" 

zneski v USD 

Končni uporabnik Znesek 
SEZNAM UPORABNIKOV 2 /2 424.605 
SEZNAM UPORABNIKOV 3 /2 3.108.269 
SLOVENSKE ŽELEZNICE LJUBLJANA 13.085.224 
SLOVIN POSLOVNI SISTEM LJUBLJANA 677.195 
SOZD MARIBORSKA TEKSTILNA TOVARNA MARIBOR 39.842 
TALUM KIDRIČEVO 180.526 
TAM BUS MARIBOR 204.481 
TEKSTILNA TOVARNA TABOR MARIBOR 302.196 
TEKSTINA AJDOVŠČINA 213.389 
TEŠ ŠOŠTANJ 17.960.866 
TET TRBOVLJE 2.714.458 
TIM LAŠKO 577.830 
TOMOS KOPER V STEČAJU 201.756 
TOVARNA DUŠIKA RUŠE 358.507 
TOVARNA POHIŠTVA BREŽICE 1.485 
TOVARNA POHIŠTVA IZTOK MIREN V STEČAJU 27.574 
TOVARNA SLADKORJA ORMO 1.182.730 
TPO BATUJE V STEČAJU 67.401 
TRANSAVTO POSTOJNA 34.050 
TRIMO TREBNJE 69.528 
TSP MARIBOR 109.405 
TUS SLOVENJ GRADEC 46.217 
TUS-UTEKS SLOVENJ GRADEC 93.779 
VIATOR LJUBLJANA 33.270 
VIDEM KRŠKO 91.252 
ZDRAVILIŠČE MORAVCI 2.776 
SKUPAJ 237.558.377 
Vir Banka Slovenije 
/1 Poslovne banke so v evidenci Banke Slovenije registrirane kot uporabniki takrat, ko so 

končni uporabniki svoje obveznosti iz naslova ustreznih posojil 2e izpolnili. V tabeli zgoraj so 
banke, ki so registrirane kot uporabniki, navedene v poševnem tisku; seznam prvotnih 
končnih uporabnikov, ki so svoje obveznosti iz tega naslova torej že izpolnili, pa je 
predstavljen v tabeli 5b. 

/2 V tem primeru je v podatkovni bazi kot uporabnik navedena samo Nova ljubljanska banka 
d.d, pregled dodatne dokumentacije pa pokaže, da vsi prvotni uporabniki svojih 
obveznosti iz tega naslova še niso izpolnili. Seznam teh uporabnikov sestavlja tabelo 5a. 
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Tabela 5a: Uporabniki iz seznamov 
uporabnikov 1, 2 in 3 iz tabele S** 

Registrirani uporabnik 
SEZNAM UPORABNIKOV 1 

COMET ZREČE 
DOMEL ŽELEZNIKI 
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA 
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA 
GOSTOL NOVA GORICA V STEČAJU 
HELIOS TOVARNA BARV,LAKOV IN UMETNIH SMOL KOUČEVO 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
ISKRA ANTENE VRHNIKA 
ISKRA FERITI LJUBLJANA 
ISKRA VIDEOMATIKA U.V STEČAJU 
JULON LJUBLJANA 
KONUS SLOVENSKE KONJICE 
KRASOPREMA DUTOVLJE 
KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO 
LESNA-MEDNARODNA TRGOVINA SLGRADEC 
UPA AJDOVŠČINA 
MELAMIN KOČEVJE 
NOVOTEKS TKANINA NOVO MESTO 
PEKO TRŽIČ 
PEKO TRŽIČ 
PIVOVARNA LAŠKO 
PLUTAL LJUBLJANA 
POLIURETANI-PLAMA PODGRAD 
PREDILNICA LITIJA 
ROTOMATIKA SPODNJA IDRIJA 
RUDNIK MEŽICA PECA COMMERCE MEŽICA 
SATURNUS-EMBALAŽA LJUBLJANA 
SAVA KRANJ 
SŽ-ŽŠ-JEKLO ŠTORE 
SUKNO ZAPUŽE ' 
TIK KOBARID 
TOKO-LINE DOMŽALE 
TOVARNA VOLNENIH IZDELKOV BAČA PODBRDO 
TOV.KEMIČNIH IZD.IN KREDE SRPENICA 
TRANSAVTO POSTOJNA 
TUS SLOVENJ GRADEC 
UNIOR-ZREČE 
VELANA LJUBLJANA 
VOZILA GORICA ŠEMPETER PRI GORICI 

SEZNAM UPORABNIKOV 2 
COMET ZREČE 
DOMEL ŽELEZNIKI 
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Tabela 5a: Uporabniki iz seznamov 
uporabnikov 1, 2 in 3 iz tabele 5** 

Registrirani uporabnik 
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA 
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA 
GOSTOL NOVA GORICA V STEČAJU 
HELIOS TOVARNA BARV,LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
ISKRA ANTENE VRHNIKA 
ISKRA FERITI LJUBLJANA 
ISKRA VIDEOMATIKA U.V STEČAJU 
JULON LJUBLJANA 
KONUS SLOVENSKE KONJICE 
KRASOPREMA DUTOVUE 
KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO 
LESNA-MEDNARODNA TRGOVINA SLGRADEC 
LIPA AJDOVŠČINA 
MELAMIN KOČEVJE 
NOVOTEKS TKANINA NOVO MESTO 
PEKO TRŽIČ 
PEKO TRŽIČ 
PIVOVARNA LAŠKO 
PLUTAL LJUBLJANA 
POLIURETANI-PLAMA PODGRAD 
PREDILNICA LITIJA 
ROTOMATIKA SPODNJA IDRIJA 
RUDNIK MEŽICA PECA COMMERCE MEŽICA 
SATURNUS-EMBALAŽA LJUBLJANA 
SAVA KRANJ 
SŽ-ŽŠ-JEKLO ŠTORE 
SUKNO ZAPUŽE 
TIK KOBARID 
TOKO-LINE DOMŽALE 
TOVARNA VOLNENIH IZDELKOV BAČA PODBRDO 
TOV.KEMIČNIH IZD. IN KREDE SRPENICA 
TRANSAVTO POSTOJNA 
TUS SLOVENJ GRADEC 
UNIOR-ZREČE 
VELANA LJUBLJANA 
VOZILA GORICA ŠEMPETER PRI GORICI 

SEZNAM UPORABNIKOV 3 
COMET ZREČE 
DOMEL ŽELEZNIKI 
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA 
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA 
GOSTOL NOVA GORICA V STEČAJU 
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Tabela 5a: Uporabniki iz seznamov 
uporabnikov 1, 2 in 3 iz tabele 5** 

Registrirani uporabnik 
HEUOS TOVARNA BARV,LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO 
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
ISKRA ANTENE VRHNIKA 
ISKRA FERITI LJUBLJANA 
ISKRA VIDEOMATIKA U.V STEČAJU 
JULON LJUBLJANA 
KONUS SLOVENSKE KONJICE 
KRASOPREMA DUTOVUE 
KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO 
LESNA-MEDNARODNA TRGOVINA SLGRADEC 
LIPA AJDOVŠČINA 
MELAMIN KOČEVJE 
NOVOTEKS TKANINA NOVO MESTO 
PEKO TRŽIČ 
PEKO TRŽIČ 
PIVOVARNA LAŠKO 
PLUTAL LJUBLJANA 
POLIURETANI-PLAMA PODGRAD 
PREDILNICA LITIJA 
ROTOMATIKA SPODNJA IDRIJA 
ROTOMATIKA SPODNJA IDRIJA 
RUDNIK MEŽICA PECA COMMERCE MEŽICA 
SATURNUS-EMBALAŽA LJUBLJANA 
SAVA KRANJ 
SŽ-ŽŠ-JEKLO ŠTORE 
SUKNO ZAPUŽE 
TIK KOBARID 
TOKO-LINE DOMŽALE 
TOVARNA VOLNENIH IZDELKOV BAČA PODBRDO 
TOV.KEMIČNIH IZD.IN KREDE SRPENICA 
TRANSAVTO POSTOJNA 
TUS SLOVENJ GRADEC 
UNIOR-ZREČE 
VELANA LJUBLJANA 
VOZILA GORICA ŠEMPETER PRI GORICI  

Vir Banka Slovenije 
** Uporabniki iz tega seznama se nanašajo na'kredite, pri katerih je v podatkovni 

bazi kot uporabnik navedena samo Nova ljubljanska banka d.d., dodatna 
dokumentacija pa pokaže, da določeni uporabniki vseh obveznosti iz tega 
naslova Se niso izpolnili (glej opombo /2 v tabeli 5) 
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Tabela 5b: Prvotni uporabniki po kreditih, pri katerih 

 so kot uporabniki registrirane banke"  
REGISTRIRANI UPORABNIK PRVOTNI UPORABNIK  
ABANKALJUBLJANA 

AERO, Celje 
IMV, Novo mesto 

LB POMURSKA BANKA MURSKA SOBOTA 
Avtoradgona, Gornja Radgona 
Papirnica KoKevo 

U KOMERCIALNA BANKA NOVA GORICA 
Krka, Novo mesto 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA 
ABCP, Tovarna sladkotja Ormož 
Alpetour Škofja Loka 
Donit Fitii 
Donit Medvode 
Energoinvest • tovarna transformatorjev Ljubljana 
Fruetal, Ajdovščina 
HeSos Domžale 
HmezadŽatoc 
Žična Celje 
Integral Ljubljana 
Iskra Avtomatika 
Iskra elektroliti Mokronog 
Iskra Kranj 
Iskra Ljubljana 
Iskra Mikroelektronika v ust, U 
Iskra Sistemi 
Iskra Sistemi Ljubljana 
Iskra Sistemi, Ljubljana 
Iskra Telematika 
Juton Ljubljana 
Krka Novo Mesto 
Lek, Ljubljana 
LTH Skofja Loka 
Nuklearka, Krško 
Papirnica, KoKevo 
Paprinica Radeče 
SCT Ljubljana 
SGP, Ljubfana 
Talum, Kidričevo 
TekstSana Kočevje 
TE Trbovlje * 
TKI Hrastnik 
Tovarna usnja SI. Gradec 
Trelas Sežana 
Vezenine Bled 
Viator Ljubljana 

Vir Banka Slovenije in Nova ljubljansl(a banka d.d. 
~ Seznam sestavljajo prvotni uporabniki ustreznih posoja, ki so svoje obveznosti iz 

tega naslova že izpolnili, zato se v podatkovni bazi kot uporabnik vodi ustrezna 
poslovna banka (glej opombo /1 v tabel 5). 
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Predlog zakona o 

URADNEM LISTU 

- EPA 869 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28/9-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 33. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 20/7-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 
- Lojze JANKO, minister, 
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, 
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni 
list) je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi 
in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako 
določeno. 

V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokal- 
nih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. 

2. člen 

Uradni list izdaja služba vlade, pristojna za zakonodajo (v 
nadaljnjem besedilu: služba). 

Služba skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in 
drugih aktov, ki so v skladu s tem zakonom predloženi v ob- 
javo. 

Služba izdaja register pravnih predpisov, objavljenih v urad- 

Založnik uradnega lista in registra pravnih predpisov, objav- 
ljenih v uradnem listu, je javno podjetje Uradni list Republike 
Slovenije, ki se ustanovi v skladu s tem zakonom (v nadalj- 
njem besedilu: javno podjetje). 

Javno podjetje opravlja tehnično pripravo za tisk, organizira 
tiskanje, odpremo in prodajo uradnega lista in registra prav- 
nih predpisov, objavljenih v uradnem listu, ter opravlja druge 
zadeve po tem zakonu. 

4. člen 

Uradni list izhaja praviloma enkrat na teden, na dan, ki ga 
določi predstojnik službe. 

Na zahtevo državnega zbora, vlade ali predstojnika službe 
izide uradni list tudi večkrat na teden. 

Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje dan, 
ko je bila dana v promet, ta dan pa mora biti označen na 
uradnem listu. 

5. člen 

Direktor javnega podjetja odredi, v kateri številki in v kakšnem 
vrstnem redu se bodo objavili predpisi in drugi akti, ki so 
v skladu s tem zakonom pravilno predloženi v objavo. 

Direktor javnega podjetja odgovarja za redno in pravočasno 
izhajanje uradnega lista in registra pravnih predpisov, objav- 
ljenih v uradnem listu. 

Predstojnik službe lahko predlaga razrešitev direktorja jav- 
nega podjetja, če ta ne zagotovi rednega in pravočasnega 
izhajanja uradnega lista in registra pravnih predpisov, objav- 
ljenih v uradnem listu. 

6. člen 

Pri vsakem državnem organu, ki ima določene uradne ure za 
poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami na 
razpolago uradni list na brezplačen vpogled. 
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II. VSEBINA OBJAVLJANJA 

7. člen 

V uradnem listu se objavljajo: 

- ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora; 
- ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku 
njihove veljavnosti; 
- akti državnega sveta; 
- akti predsednika republike; 
- predpisi in drugi akti vlade in ministrov; 
- splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil; 
- predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo 
njihovi statuti; 
- drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis. 

8. člen 

V uradnem listu se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi 
v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se 
morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem 
listu. 

V uradnem listu se lahko objavljajo tudi druge objave, ki se 
morajo objaviti po zakonu ali drugem predpisu. 

III. NAČIN OBJAVLJANJA 

9. člen 

Predpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v urad- 
nem listu, se objavijo po odredbi organa, ki je takšen akt izdal. 

Predpisi in drugi akti iz prejšnjega odstavka se praviloma 
objavijo v prvi naslednji številki uradnega lista, če so v objavo 
predloženi pravočasno in pravilno. 

Prioriteto objav in način ter pogoje objavljanja v uradnem 
listu podrobneje določi vlada. 

10. člen 

Če predstojnik službe meni, da predpis ministra ni v skladu 
z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali 
predpisom vlade, opozori na to ministra. Če minister vztraja 
pri objavi, predstojnik službe obvesti o tem predsednika vlade 
in predlaga zadržanje izvršitve objavljenega predpisa. 

11. člen 

Odredbe za objavo popravkov ustave, zakonov in drugih 
aktov državnega zbora daje sekretar državnega zbora. 

Odredbe za objavo popravkov drugih aktov, ki se po tem 
zakonu objavljajo v uradnem listu, daje na zahtevo organa, ki 
je akt izdal, ali na zahtevo predstojnika službe, direktor jav- 
nega podjetja. 

IV. JAVNO PODJETJE 

12. člen 

V javnem podjetju je Republika Slovenija udeležena z najmanj 
51 odstotki osnovnega kapitala. 

Ustanovitelj javnega podjetja ne more biti tuja pravna ali 
fizična oseba ali domača pravna oseba, ki je v celotni ali delni 
lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb. 

13. člen 

Dejavnost javnega podjetja je: 

- zalaganje uradnega lista in registra pravnih predpisov, 
objavljenih v uradnem listu: priprava za tisk, organizacija 

tiskanja in odpreme ter prodaja uradnega lista in registra 
pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu; 

- izdajanje in prodaja knjig, časopisov, revij in periodike, 
posnetih nosilcev zvočnega zapisa ter drugo založništvo; 

- priprava tiskovnih sestavkov in druge s tiskarstvom pove- 
zane storitve; 

- razmnoževanje in prodaja posnetih nosilcev zapisa: raz- 
množevanje in prodaja zvočnih zapisov, razmnoževanje in 
prodaja videozapisov in razmnoževanje in prodaja računalni- 
ških zapisov; 

- organiziranje strokovnih posvetovanj; 

- druge storitve v zvezi z izdajateljsko-založniško dejav- 
nostjo. 

14. člen 

Dejavnost iz prve alinee prejšnjega člena se opravlja na način 
kot se opravljajo gospodarske javne službe. 

Za vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja in ki 
jih ne ureja ta zakon, niti zakon o gospodarskih javnih služ- 
bah, se uporabljajo določbe o družbi z omejeno odgovor- 
nostjo iz zakona o gospodarskih družbah. 

15. člen 

Organi javnega podjetja so: 

- skupščina; 
- nadzorni svet in 
- direktor. 

Mandat nadzornega sveta in direktorja javnega podjetja je 
štiri leta. 

16. člen 

Skupščino sestavljajo predstavniki ustanoviteljev javnega 
podjetja z glasovalnimi pravicami glede na razmerje njihovih 
osnovnih vložkov. 

Skupščina javnega podjetja: 

- sprejme statut, spremembe ustanovnega akta in druge 
splošne akte javnega podjetja; 
- določa pogoje poslovanja in plan razvoja javnega podjetja; 
- odloča o povečanju osnovnega kapitala; 
- odloča o cenah proizvodov in storitev javnega podjetja; 
- odloča o razporejanju dobička; 
- sprejme letne računovodske izkaze in letno poslovno poro- 
čilo ter ločen letni obračun za dejavnost iz prve alinee 13. 
člena tega zakona; 
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovnim 
aktom ali statutom javnega podjetja. 

17. člen 

Nadzorni svet šteje 5 članov. 

Skupščina javnega podjetja imenuje 3 člane, pri čemer 
morata biti 2 člana imenovana na predlog vlade; 2 člana pa 
imenuje svet delavcev javnega podjetja. 

Nadzorni svet izvoli predsednika izmed članov, imenovanih 
na predlog vlade. 

18. člen 

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. 

Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje skupščina 
javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na 
način in po postopku, ki ga določa statut javnega podjetja. 
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Direktor poroča o svojem delu in o poslovanju javnega 
podjetja nadzornemu svetu vsakih šest mesecev oziroma 
pogosteje, če nadzorni svet to zahteva. 

19. člen 

Javno podjetje vodi ločen letni obračun za dejavnost iz prve 
alinee 13. člena tega zakona in za druge dejavnosti javnega 
podjetja. 

Računovodski izkazi javnega podjetja se letno revidirajo 
v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah. 

Revidirani letni računovodski izkazi javnega podjetja se obja- 
vijo na način, določen z ustanovnim aktom javnega podjetja. 

20. člen 

Cene objavljanja predpisov in drugih aktov in cene prodaje 
uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih 
v uradnem listu, se oblikujejo po načelih čim širše cenovne 
dostopnosti do objavljenih predpisov in drugih aktov, sood- 
visnosti med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in ceno za 
posamezno storitev in gospodarnega upravljanja s sredstvi in 
kapitalom javnega podjetja. Nadzor nad njihovim oblikova- 
njem opravlja nadzorni svet javnega podjetja. 

Cene za druge proizvode in storitve javnega podjetja se obli- 
kujejo prosto. 

21. člen 

Delavci javnega podjetja morajo v primeru stavke redno in 
nemoteno opravljati naloge iz prve alinee 13. člena tega 
zakona. Neizpolnjevanje te dolžnosti je hujša kršitev delovne 
obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delov- 
nega razmerja. 

22. člen 

Javno podjetje ne more prenehati. 

Če je javno podjetje 60 dni plačilno nesposobno ali prezadol- 
ženo, vlada imenuje začasnega upravitelja za finančno reor- 
ganizacijo javnega podjetja. Vlada lahko imenuje začasnega 
upravitelja tudi v primeru, če se zmanjša premoženje, ki je 
potrebno za ohranitev osnovnega kapitala javnega podjetja. 

Z dnem imenovanja začasnega upravitelja prenehajo poobla- 
stila organov javnega podjetja in preidejo na začasnega upra- 
vitelja. 

Stroški in nagrada za delo začasnega upravitelja ter sredstva 
za finančno reorganizacijo javnega podjetja se poravnajo iz 
državnega proračuna in predstavljajo povečanje kapitalske 
udeležbe Republike Slovenije v javnem podjetju na račun 
ostalih družbenikov. 

V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE i 
23. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnina Republike 
Slovenije delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu 
Časopisnega zavoda Uradni list Republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: časopisni zavod), ki je bil pridobljen z dejav- 
nostjo izdajanja in zalaganja uradnega lista. V ostalem delu se 
časopisni zavod lastninsko preoblikuje po določbah tega 
zakona. 

Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane lastnina 
Republike Slovenije, se ugotovi glede na povprečni odstotek 
sredstev, pridobljenih z izdajanjem in zalaganjem uradnega 
lista v prihodku časopisnega zavoda v zadnjih desetih letih. 

24. člen 

Za ugotovitev deleža družbenega kapitala, ki po tem zakonu 
postane lastnina Republike Slovenije, in deleža družbenega 

I 
kapitala, ki je osnova za lastninsko preoblikovanje časopis- 
nega zavoda po tem zakonu, sklene časopisni zavod v svojem 
imenu in za svoj račun z revizijsko gospodarsko družbo 
pogodbo o revidiranju izračuna povprečnega odstotka sred- 
stev pridobljenih z izdajanjem in zalaganjem uradnega lista in 
o revidiranju računovodskih izkazov za obdobje od 1.1.1990 
do dneva uveljavitve tega zakona. Revidiranje se opravi po 
določbah zakona o revidiranju. 

Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane lastnina 
Republike Slovenije, ugotovita na osnovi revidiranega izra- 
čuna iz prejšnjega odstavka vlada in organ upravljanja časo- 
pisnega zavoda s posebnim aktom. 

25. člen 

Vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za lastninsko 
preoblikovanje časopisnega zavoda po tem zakonu, se ugo- 
tovi na dan 1. 1. 1993 z otvoritveno bilanco, izdelano po 
metodologiji, predpisani z uredbo o metodologiji za izdelavo 
otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/ 
93, 19/94 in 45/94) in na podlagi cenitve, ki jo izdela od 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) pooblaščeni ocenjeva- 
lec podjetij. 

Pri določitvi cene delnice, pri čemer se izraz delnica smiselno 
uporablja tudi za poslovni delež, se v okviru interne razdelitve 
in notranjega odkupa uporablja za upravičence ugodnejša 
vrednost. 

26. člen 

Lastninsko preoblikovanje se izvede: 

- s prenosom navadnih delnic na Sklad Republike Slovenije 
za razvoj, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in Slovenski odškodninski sklad: 
- z interno razdelitvijo delnic in 
- z notranjim odkupom delnic. 

Za vsa vprašanja glede izvedbe lastninskega preoblikovanja, 
ki jih ne ureja ta zakon, se smiselno uporabljajo določbe 
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij. Revizijski 
postopek po predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij 
se lahko uvede ves čas trajanja lastninskega preoblikovanja. 

27. člen 

Časopisni zavod izda za vrednost celotnega družbenega kapi- 
tala po otvoritveni bilanci navadne delnice in z njim najprej 
prenese: 

- 20 odstotkov družbenega kapitala po otvoritveni bilanci na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj z namenom nadaljnje 
razdelitve pooblaščenim investicijskim družbam; 

-10 odstotkov družbenega kapitala po otvoritveni bilanci na 
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 

- 10 odstotkov družbenega kapitala po otvoritveni bilanci na 
Slovenski oškodninski sklad. 

Navadne delnice iz prejšnjega odstavka dajejo pravico do 
upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en glas, dajejo soraz- 
merno pravico do dividende, se glasijo na ime, so prenosljive, 
ni pa jih mogoče prenesti oziroma prodati tuji pravni ali fizični 
osebi ali domači pravni osebi, ki je v celotni ali delni lasti tujih 
fizičnih ali pravnih oseb. 

28. člen 

Po prenosu navadnih delnic na sklade iz prejšnjega člena 
časopisni zavod opravi interno razdelitev delnic zaposlenim, 
bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem časopisnega 
zavoda, ki so državljani Republike Slovenije, za največ 20 
odstotkov vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni 
bilanci. 
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Preostanek delnic do največ 20 odstotkov vrednosti družbe- 
nega kapitala po otvoritveni bilanci, ki niso bile razdeljene na 
način iz prejšnjega odstavka, lahko časopisni zavod na pod- 
lagi internega razpisa zamenja za lastniške certifikate ožjih 
družinskih članov zaposlenih ali pa prenese na Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj za namene odprodaje pooblaščenim 
investicijskim družbam. 

29. člen 

Po opravljenem prenosu delnic na sklade iz 27. člena tega 
zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po prejšnjem 
členu časopisni zavod 40 odstotkov družbenega kapitala po 
otvoritveni bilanci v celoti nameni notranjemu odkupu delnic. 

Pravico do notranjega odkupa delnic imajo pod enakimi 
pogoji vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci 
časopisnega zavoda, ki so državljani Republike Slovenije. 

30. člen 

Časopisni zavod mora sprejeti program lastninskega preobli- 
kovanja in ga predložiti v odobritev agenciji najpozneje v roku 
90 dni po uveljavitvi tega zakona. 

Akt iz drugega odstavka 24. člena tega zakona je sestavni del 
obvezne dokumentacije, ki jo časopisni zavod predloži agen- 
ciji za odobritev programa lastninskega preoblikovanja. 

Šteje se, da je agencija program lastninskega preoblikovanja 
odobrila, če ga ne zavrne v roku 15 dni od prejema popolne 
vloge. 

31. člen 

Časopisni zavod izvede lastninsko preoblikovanje v skladu 
z odobrenim programom lastninskega preoblikovanja in vloži 
prijavo za vpis v sodni register najkasneje v roku 12 mesecev 
od uveljavitve tega zakona. 

Če časopisni zavod ne izvede lastninskega preoblikovanja 
v roku iz prejšnjega odstavka, preidejo pristojnosti glede 
izvedbe postopka na agencijo. 

Pred vpisom v sodni register mora časopisni zavod pridobiti 

soglasje agencije. Agencija izda pisno soglasje k preoblikova- 
nju ali zavrne njegovo izdajo v roku 15 dni od prejema 
popolne vloge. 

32. člen 

Ustanovni akt javnega podjetja je sestavni del vpisa izvede- 
nega lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda 
v sodni register. 

Ustanovni akt javnega podjetja sprejmeta vlada in organ 
upravljanja časopisnega zavoda. 

33. člen 

Ne glede na predpisan splošni rok za vlaganje lastniških 
certifikatov, lahko upravičenci do interne razdelitve delnic 
v postopku lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda 
pravno veljavno vlagajo neizkoriščene lastniške certifikate 
v roku, ki bo določen z javnim pozivom za predložitev lastni- 
ških certifikatov. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Do ustanovitve javnega podjetja zalaga uradni list Časopisni 
zavod Uradni list Republike Slovenije. 

Direktor obstoječega časopisnega zavoda Uradni list Repu- 
blike Slovenije opravlja svojo funkcijo do poteka mandatne 
dobe, za katero je imenovan. 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o objav- 
ljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni 
organizaciji Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 13/81 in 13/89). 

36. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Državni zbor Republike Slovenije je ob ponovno opravljeni 
prvi obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije na 33. seji, dne 20/7-1995, sprejel sklepe in stališča, 
ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega pred- 
loga za drugo obravnavo. 

Za drugo obravnavo je predlagatelj oblikoval zakonski pred- 
log v skladu s sprejetimi stališči in sklepi. Besedilo predloga 
zakona za drugo obravnavo se od besedila zakonskega pred- 
loga v ponovljeni prvi obravnavi razlikuje v naslednjem: 

1. V skladu s 1. točko stališč je dopolnjen drugi odstavek 4. 
člena v tem smislu, da se kot dan izida posamezne številke 
uradnega lista šteje dan, ko je bila dana v promet, ta dan pa 
mora biti označen na uradnem listu. 

2. V skladu z 2. in 3. točko stališč je predlagatelj uskladil 
pristojnosti predstojnika Službe Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo z zakonom o Vladi Republike Slovenije. Črtal je 
prvi odstavek 11. člena, drugi odstavek pa je preoblikoval 
tako, da je črtal pristojnost predstojnika službe o zadržanju 
objave predpisa ministra. Pristojnosti opozorila ministru in 
podaja predloga predsedniku vlade za zadržanje izvršitve 
objavljenega akta pa sta skladni z delovnim področjem 
službe, kamor sodita tudi skrb za objavo predpisov in drugih 
aktov, ki jih izdajajo ministri, in skrb, da so ti akti skladni 
z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali 
predpisom vlade. Predvideni pristojnosti sta v skladu s 33. 
členom zakona o Vladi Republike Slovenije, ki določa pristoj- 
nost službe, in s 7. členom citiranega zakona, po katerem 
lahko le vlada oziroma njen predsednik odloči o zadržanju 
izvršitve objavljenega predpisa ministra. 

3. V skladu s 4. točko stališč je preoblikovan 12. člen v tem 
smislu, da odredbe za objavo popravkov zakonov in drugih 
aktov državnega zbora daje sekretar Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

4. V skladu s 5. točko stališč je med naloge službe uvrščena 
tudi dolžnost izdajanja registra pravnih predpisov, objavljenih 
v uradnem listu. Temu ustrezno je dopolnjen 2. člen, z nalo- 
gami zalaganja registra pravnih predpisov pa so ustrezno 
dopolnjeni tudi 3., 5. in 13. člen, ki določajo naloge založnika 
uradnega lista. 

5. V skladu s 6. točko stališč je predlagatelj dopolnil določbe 
o lastninskem preoblikovanju časopisnega zavoda in določbe 
o statusu in pogojih opravljanja dejavnosti javnega podjetja. 

Predlog zakona v 14. členu jasno določa, da se dejavnosti 
zalaganja uradnega lista in registra pravnih predpisov, objav- 
ljenih v uradnem listu, kamor sodi priprava za tisk, organiza- 
cija tiskanja in odpreme ter prodaja uradnega lista in registra 
pravnih predpisov, opravljata na način, kot se opravljajo 
gospodarske javne službe. Ta določba je podrobno izvedena 
v nadaljnjih členih, to je od 15. do 22. člena. Predloženi zakon 
ima jasne določbe glede ustanovitve javnega podjetja (3., 12. 
in 32. člen). Glede na novo določbo 12. člena, ki jasno določa 
ustanovitelje javnega podjetja, je predlagatelj ustrezno preo- 
blikoval tudi določbo 3. člena. 

Podrobno so določeni organi javnega podjetja, njihova poo- 
blastila in njihova medsebojna razmerja. Po mnenju predlaga- 
telja terja specifična dejavnost javnega podjetja posebno obli- 
kovanje nadzornega sveta. Vlada Republike Slovenije naj bi 
imela zaradi varovanja javnega interesa pravico predlagati 
imenovanje 2 članov nadzornega sveta; predsednik nadzor- 
nega sveta naj bi bil izvoljen izmed tako predlaganih članov. 
Pri določitvi nalog skupščine javnega podjetja je predlagatelj 
izhajal iz določb zakona o gospodarskih javnih službah (26. in 
27. člen) in določb zakona o gospodarskih družbah, ki zade- 
vajo družbo z omejeno odgovornostjo (439. člen). 

Glede računovodstva in revidiranja letnih računovodskih izka- 

zov predloženi zakon sledi ureditvi v zakonu o gospodarskih 
javnih službah in določa obvezno letno revidiranje računo- 
vodskih izkazov, posebej pa določa, glede na specifično 
dejavnost, še vodenje ločenega letnega obračuna za dejav- 
nost, ki se opravlja na način, kot se opravljajo gospodarske 
javne službe, in objavo letnega računovodskega izkaza. 

Predlagana dikcija 20. člena ustreza zahtevam 59. člena 
zakona o gospodarskih javnih službah, pri čemer načelo čim 
širše dostopnosti uradnega lista terja upoštevanje stroškov- 
nega principa, gospodarno upravljanje s sredstvi terja prepre- 
čevanje oblikovanja cen pod lastno ceno (izguba), gospo- 
darno upravljanje s kapitalom pa omogoča doseganje obi- 
čajne stopnje dobička. 22. člen določa nepretrganost delova- 
nja javnega podjetja, ki ne more prenehati niti po odločitvi 
ustanoviteljev, niti če se izkažejo pogoji za uvedbo stečajnega 
postopka. V primeru 60-dnevne plačilne nesposobnosti ali 
prezadolženosti je predviden poseben postopek finančne 
reorganizacije, ki poteka pod vodstvom in s sredstvi države 
zaradi varovanja javnega interesa. 

Skladno s stališči državnega zbora je v 12. členu jasno dolo- 
čeno, da je večinski lastnik javnega podjetja Republika Slove- 
nija, lastniki javnega podjetja pa ne morejo biti tuje pravne ali 
fizične osebe. Tuje pravne ali fizične osebe ali domače pravne 
osebe, ki so v celotni ali delni lasti tujih pravnih ali fizičnih 
oseb, pa so tudi izključene iz nakupa navadnih delnic iz 
postopka lastninskega preoblikovanja obstoječega časopis- 
nega zavoda. 
Glede lastninskega preoblikovanja predloženi zakon sledi sta- 
liščem državnega zbora in vključuje določbe za neposredno 
lastninsko preoblikovanje. Poglavje o lastninskem preobliko- 
vanju je dopolnjeno z določbami o razmejitvi državnega in 
družbenega kapitala, o ugotovitvi vrednosti družbenega kapi- 
tala, o načinu lastninskega preoblikovanja, o subjektih last- 
ninskega preoblikovanja in o postopku lastninskega preobli- 
kovanja. 
Pri opredelitvi premoženja, ki postane last Republike Slove- 
nije, je upoštevano načelo, da postane lastnina Republike 
Slovenije tisti del družbenega kapitala, ki je bil pridobljen na 
podlagi dejavnosti izdajanja in zalaganja uradnega lista. Pri 
določitvi obdobja, ki naj bi bilo merodajno za ugotovitev 
deleža družbenega kapitala, je predlagatelj izhajal iz že uve- 
ljavljenih rešitev v zakonu o gospodarskih javnih službah, ki 
zadevajo ugotavljanje družbenega kapitala v subjektih, ki so 
bili financirani preko sistema samoupravnih interesnih skup- 
nosti oziroma sistema financiranja javne porabe (73. člen). Po 
vzoru teh rešitev je predlagano enako dolgo obdobje, to je 
zadnjih deset let poslovanja. Delež državnega kapitala bosta 
na podlagi izvedenega revidiranja ugotovila Vlada Republike 
Slovenije in organ upravljanja časopisnega zavoda s poseb- 
nim aktom. Glede na določitev, da je akt sestavni del obvezne 
dokumentacije za prvo soglasje agencije (drugi odstavek 30. 
člena), se lastninsko preoblikovanje časopisnega zavoda ne 
bo moglo pričeti pred določitvijo državnega kapitala. 

Vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za lastninsko 
preoblikovanje, se bo ugotovila z otvoritveno bilanco po 
posebni metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance, ki jo je 
v obliki predpisa izdala vlada. 

Pri podrobnejši določitvi načina lastninskega preoblikovanja, 
subjektov lastninskega preoblikovanja in postopka lastnin- 
skega preoblikovanja je predlagatelj dogradil načelne 
določbe iz ponovljene prve obravnave. Vse nove določbe so 
skladne s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
obstoječi časopisni organizaciji pa omogočajo enostavno in 
dokaj hitro lastninsko preoblikovanje. Lastninsko preobliko- 
vanje se bo izvedlo s kombinacijo prenosa navadnih delnic na 
sklade iz 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, z interno razdelitvijo delnic in z notranjim odkupom 
delnic. Predloženi zakon podrobno določa lastnosti navadnih 
delnic; predvidene so vse lastnosti iz 22. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij, razen udeležbe v likvidacij- 
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ski oziroma stečajni masi, saj javno podjetje po predvideni 
določbi 22. člena predloženega zakona ne more prenehati; 
izključen pa je tudi prenos navadnih delnic na tujo pravno ali 
fizično osebo. 

6. V prehodno določbo (34. člen) je vključena določba, po 
kateri bi direktor obstoječega časopisnega zavoda opravljal 
še naprej svojo funkcijo do poteka mandatne dobe, za katero 
je bil imenovan. 

BELEŽKE: 

7. V skladu z 8. točko stališč državnega zbora je predlagatelj 
proučil pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve in v predlogu zakona jasno določil, da direktor jav- 
nega podjetja odgovarja tudi za redno in pravočasno izhaja- 
nje uradnega lista. Da ne bi prihajalo do zamenjav z nazivom 
odgovorni urednik, ki ga uporablja zakon o javnih glasilih, 
predloženi zakon ne določa več posebne funkcije odgovor- 
nega urednika, ampak uvršča naloge odgovornega urednika 
med naloge direktorja javnega podjetja. 

t 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 

0 ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ 

V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI 

- EPA 1239 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji dne 14. septem- 
bra 1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE MADŽARSKE O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ 
V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade ReDublike Slovenije in na podlagi 176. člena 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 
Slovenije za jedrsko varnost, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij 
v primeru radiološke nevarnosti, podpisan v Budimpešti 11. 
julija 1995. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem, madžarskem in angle- 
škem jeziku glasi: 

SPORAZUM MEO VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O ZGODNJI IZMENJAVI 

INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v 
nadaljevanju »pogodbenici«) sta se 

v želji, da bi povsem in v celoti izpolnili določila sklepnih 
dokumentov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in 
v želji za nadaljnje razvijanje prijateljskih odnosov med Repu- 
bliko Slovenijo in Republiko Madžarsko; 

v prepričanju, da je potrebno med pogodbenicama čimprej 
zagotoviti pomembne informacije o radioloških nevarnostih, 
da bi bile morebitne posledice, ki segajo čez mejo, čim 
manjše; 

v prepričanju, da lahko pravočasna izmenjava informacij in 
izkušenj o jedrski varnosti in varstvu pred sevanjem 
v pomembni meri pripomore k varnosti prebivalstva obeh 
pogodbenic; 

upoštevajoč Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrskih 
nesrečah in Konvencijo o pomoči v primeru jedrskih nesreč 
ali radiološke nevarnosti, obe z dne 26. septembra 1986, kot 
tudi priznana načela sodelovanja v okviru mednarodne agen- 
cije za atomsko energijo; 

v ževlji, da upoštevata določila Odločitve Sveta Evropske 
skupnosti z dne 14. decembra 1987 o zgodnji izmenjavi infor- 
macij v primeru radiološke nevarnosti 
dogovorili kot sledi: 

1. člen 
Obseg uporabe 

Ta sporazum se uporablja za pripravo in prijavo informacij, 
kadarkoli se pogodbenica odloči za sprejem ukrepov širokih 
razsežnosti z namenom, da zaščiti prebivalstvo v primeru 
naslednjih radioloških nevarnosti: 

(a) nesreče na njenem ozemlju, ki vključuje naprave in dejav- 
nosti, kot so navedene v drugem odstavku in ki so povzročile 
ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnih mate- 
rialov; ali 
(b) zaznave nenormalnih stopenj radioaktivnosti na svojem 
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ozemlju ali izven njega, ki bi lahko bile škodljive za zdravje 
prebivalstva te pogodbenice; 
(c) nesreče, ki ne sodijo v krog tistih pod (a), ki pa vključujejo 
naprave in dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku in 
ki so povzročile ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije 
radioaktivnega materiala; ali 
(d) druge nesreče, ki so povzročile ali utegnejo povzročiti 
obsežnejše emisije radioaktivnih materialov. 

Naprave in dejavnosti navedene v prvem odstavku (a) in (c) so 
naslednje: 
(a) vsi jedrski reaktorji, ne glede na lokacijo; 
(b) vse naprave jedrskega gorivnega cikla; 
(c) vse naprave za ravnanje z radioaktivnimi odpadki; 
(d) transport in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih 
odpadkov; 
(e) izdelava, uporaba, skladiščenje, odlaganje in transport 
radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, medicinske 
in z njimi povezane znanstvene in raziskovalne namene; 
(f) uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo električne 
energije v vesoljskih objektih. 

2. člen 
Obvestila in informacije 

Ob radiološki nevarnosti iz 1. člena, zaradi katere se ne more 
z gotovostjo izključiti ogrožanje prebivalstva druge pogodbe- 
nice, mora pogodbenica, omenjena v istem členu, storiti na- 
slednje: 

(a) o radiološki nevarnosti, njeni naravi, času nastanka in 
točni lokaciji mora nemudoma obvestiti drugo pogodbenico, 
ki je ali bi utegnila biti ogrožena na način, naveden v 1. členu; 
(b) nemudoma poslati drugi pogodbenici razpoložljive infor- 
macije navedene v 3. členu, da bi se radiološke posledice v tej 
državi zmanjšale na najmanjšo možno mero. 

3. člen 
Informacije, ki jih je treba poslati 

1. Informacije, ki jih je treba poslati v skladu s členom 2 (b), 
obsegajo naslednje podatke, s katerimi razpolaga pogodbe- 
nica, ki pošilja obvestilo: 
(a) naravo in čas dogodka, njegovo točno lokacijo, kadar je to 
primerno, in napravo oz. aktivnost, za katero gre; 
(b) domnevni ali ugotovljeni vzrok in predviden razvoj 
dogodka, pomembnega za emisijo radioaktivnih materialov; 
(c) splošne značilnosti radioaktivne emisije, vključno 
z naravo, verjetno fizikalno in kemično obliko in količino, 
sestavo in efektivno višino radioaktivne emisije; 
(d) informacije o trenutnih in predvidenih meteoroloških in 
hidroloških pogojih, potrebne za napoved širjenja radioak- 
tivne emisije; 
(e) rezultate nadzora okolja; 
(f) rezultate meritev živil, krme in pitne vode; 
(g) sprejete ali načrtovane varnostne ukrepe; 
(h) sprejete ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti; 
(i) predvideno obnašanje radioaktivnih emisij v določenem 
obdobju; 
(j) vir informacij. 

2. Informacije bodo dopolnjene v primernih časovnih presled- 
kih z nadaljnjimi pomembnimi informacijami, vključno z raz- 
vojem kriznega stanja in z njegovim predvidenim ali dejan- 
skim prenehanjem. 

Te informacije in vsakokratna dopolnila bodo posredovana 
tako dolgo, dokler ne prenehajo razmere, navedene v 2. 
členu, ali dokler ni zadostnih informacij za presojo stvarnega 
stanja. 

4. člen 
Sodelovanje pri ukrepih 

V primeru razmer, navedenih v 2. členu, sprejmeta pogodbe- 
nici brez odlašanja dogovor o potrebnem sodelovanju za 
zagotovitev zaščite zdravja in premoženja svojega prebival- 
stva kot tudi o možni pomoči. 

O vsakokratnih nadaljnih ukrepih se dogovorijo kontaktna 
mesta, ki bodo ustanovljena skladno s 5. členom. 

Z namenom, da bi se čim bolj zmanjšale radiološke posledice 
v drugi državi, mora pogodbenica, ki pošilja informacije 
skladno s členom 2 (b), drugi pogodbenici na njeno zahtevo 
po nadaljnih informacijah ali njeno prošnjo po sodelovanju 
takoj odgovoriti v obsegu, v katerem je to izvedljivo. 

5. člen 
Pristojni organi in kontaktna mesta 

Pogodbenici se medsebojno po diplomatski poti obvestita, 
kateri njuni pristojni organi in kontaktna mesta so odgovorni 
za dajanje in sprejemanje obvestil in informacij iz 2. člena. 
Takšna kontaktna mesta bodo na razpolago 24 ur na dan. 

Pogodbenici se nadalje obveščata o vsaki spremembi, ki 
utegne nastati v zvezi z informacijami iz prvega odstavka. 

Kontaktna mesta se neposredno po svoji ustanovitvi sporazu- 
mejo o načinih posredovanja informacij. Preverjanje delova- 
nja sistema posredovanja se opravi najmanj enkrat letno. 

6. člen 
Druge informacije 

1. Pogodbenici se enkrat letno medsebojno obvestita o last- 
nih jedrskih programih, o izkušnjah iz obratovanja jedrskih 
naprav in o pravnih predpisih s področja jedrske varnosti in 
varstva pred sevanjem. 

2. Pogodbenici se medsebojno obveščata tudi o obstoječih 
napravah, tistih v izgradnji in načrtovanih napravah v smislu 
drugega odstavka 1. člena (a) do (c) in si medsebojno izme- 
njata naslednje podatke: 

- ime naprave 
- kraj in naslov naprave 
- upravljalec 
- osnovni tehnični podatki naprave 
- trenutni status 
- pogonski podatki 
- osnovni opis kraja naprave. 

3. Nadaljnje informacije, ki so na voljo za jedrske reaktorje, in 
ki se nanašajo na jedrsko varnost, se bodo skladno z 8. 
členom obravnavale med posvetovanji. 

4. Informacije iz drugega odstavka o načrtovanih napravah 
bodo posredovane po izdaji gradbenega dovoljenja. O predvi- 
denem začetku obratovanja naprav v gradnji se pogodbenici 
medsebojno obvestita šest mesecev vnaprej. 

7. člen 
Program meritev 

1. Vsaka pogodbenica izvaja na svojem ozemlju program 
meritev ionizirajočega sevanja in radionuklidov v okolju. 

2. Program meritev mora vsebovati meritve koncentracije 
radionuklidov v naslednjih snoveh: zraku (tudi aerosole), pitni 
vodi, površinski vodi, zemlji, padavinah, živilih in živinski 
krmi. Rezultati meritev morajo vsebovati zadostne podatke za 
izračun obremenitev prebivalstva pogodbenice s sevanjem. 

3. Rezultati meritev se posredujejo drugi pogodbenici enkrat 
letno. Pri pomembnejših odstopanjih od normalnega stanja 
se te informacije preko kontaktnih mest nemudoma posredu- 
jejo drugi pogodbenci. Na prošnjo pogodbenice posreduje 
dopolnilne podatke. 

8. člen 
Posvetovanja 

1. Pogodbenici izvedeta vsaj enkrat na dve leti skupno stro- 
kovno posvetovanje, ki zlasti: 
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(a) oceni izvajanje sporazuma, 
(b) obravnava podane informacije v skladu s 6. členom, 
(c) ovrednoti rezultate programa meritev skladno s 7. členom, 
(d) obravnava druga aktualna vprašanja jedrske varnosti in 
varstva pred sevanji. 

2. O času in kraju skupnega strokovnega posvetovanja in 
udeležencih se pogodbenici dogovorita preko svojih koordi- 
natorjev. 

3. Po potrebi se lahko pogodbenici dogovorita za dodatna 
strokovna posvetovanja, skladno s prvim odstavkom. 

9. Člen 
Koordinatorji 

1. Za izvajanje tega sporazuma določi vsaka pogodbenica 
enega koordinatorja in sicer: 

(a) za Vlado Republike Slovenije - Uprava Republike Slove- 
nije za jedrsko varnost 
(b) za Vlado Republike Madžarske - madžarska Komisija za 
atomsko energijo. 

2. Koordinatorji skrbijo predvsem za: 

(a) izmenjavo vseh strokovnih podlag in informacij, ki jih je 
potrebno skladno s 6. in 7. členom posredovati, v kolikor 
v posameznih primerih ne pride v poštev posebna pot informi- 
ranja, 
(b) organizacijo skupnega strokovnega posvetovanja po 8. 
členu. 

3. Morebitne spremembe pri določitvi svojih koordinatorjev 
sporočita pogodbenici po diplomatski poti. 

10. člen 
Obveščanje javnosti 

Vsebino informacij, ki jo je pogodbenica prejela v skladu z 2., 
3., 6. in 7. členom od druge pogodbenice, lahko uporabi vsaka 
pogodbenica za informiranje javnosti, razen v kolikor jih 
druga pogodbenica razglasi kot zaupne. 

11. člen 
Stroški 

Medsebojna izmenjava informacij po tem sporazumu je brez- 
plačna. V kolikor je pridobitev dopolnilnih informacij pove- 
zana z večjimi stroški, krije te stroške pogodbenica, ki je 
zaprosila za dopolnitev. 

12. člen 
Odnos do drugih mednarodnih sporazumov 

Ta sporazum ne vpliva na medsebojne pravice in obveznosti 
pogodbenic iz obstoječih mednarodnih sporazumov, ki se 
nanašajo na vprašanja, zajeta s tem sporazumom ali iz bodo- 
čih mednarodnih sporazumov. 

13. člen 
Veljavnost in odpoved sporazuma 

1. Ta sporazum začne veljati z dnem zadnje notifikacije, 
s katero pogodbenici obvestita druga drugo o izpolnitvi notra- 
njepravnih pogojev za njegovo uveljavitev. 

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. 

3. Ta sporazum lahko vsaka pogodbenica kadarkoli odpove. 
Sporazum preneha veljati šest mesecev potem, ko druga 
pogodbenica prejme pisno odpoved po diplomatski poti. 

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem, 
madžarskem in angleškem jeziku. V primeru dvoma glede 
razlage ali uporabe je merodajno angleško besedilo. 

Sklenjeno v Budimpešti, dne 11. julija 1935 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v madžarskem in 
angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. 

4. člen 

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

Predložen Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v pri- 
meru radiološke nevarnosti predstavlja kvalitetno urejanje 
odnosov med državama na področju zgodnjega obveščanja. 

Obe državi, članici Mednarodne agencije za atomsko ener- 
gijo, sta tudi državi pogodbenici Konvencije o zgodnjem 
obveščanju o jedrskih nesrečah iz leta 1986, ki poziva države 
pogodbenice k sklepanju bilateralnih sporazumov s tega 
področja. Poleg navedene Konvencije je bila, kot osnova za 
pripravo sporazuma, uporabljena tudi odločitev Sveta Evrop- 
ske Unije o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke 
nevarnosti. 

Sporazum z Madžarsko vzpostavlja kontaktni točki, ki sta 
razpoložljivi 24 ur dnevno ter zagotavlja redno letno preverja- 
nje sistemov prenosna informacij. Pogodbenici bosta poleg 
izmenjave informacij v primeru radiološke nevarnosti izme- 
njavali tudi relevantne podatke s področja jedrske in radiolo- 
ške varnosti, prav tako pa tudi rezultate meritev radioaktivno- 
sti v okolju. 

BELEŽKE: 

Sporazum bosta izvajala koordinatorja, to sta Uprava R Slove- 
nije za jedrsko varnost in Madžarska komisija za jedrsko 
energijo. 

Sporazum sta dne 11. 7. 1995 v Budimpešti podpisala direktor 
Uprave R Slovenije za jedrsko varnost, mag. Miroslav Grego- 
rič in namestnik predsednika Madžarske komisije za jedrsko 
energijo, akademik Gyorgy Vajda. 

Podpisani sporazum predstavlja novo kvaliteto v medsebojnih 
odnosih med obema državama na področju jedrske in radi- 
ološke varnosti, hkrati zagotavlja večjo obveščenost, tako 
strokovne, kot tudi laične javnosti o teh vprašanjih. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno v proračunu zagotoviti 
dodatna sredstva, predvsem za preverjanje sistemov poroča- 
nja, redna letna srečanja ter izmenjavo podatkov. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprejema novih oziroma 
spremembe veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO 

REPDRUKE SLOVENIJE IN VLADO 

KANADE 0 MEDSEBOJNEM VRAČANJU 

DRŽAVLJANOV ODEH DRŽAV, KATERIH 

VSTOP ALI DIVANJE NA OZEMLJU 

DRUGE URŽAVE STA NEZAKONITA 

- EPA 1249 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 21/9-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE 
O MEDSEBOJNEM VRAČANJU DRŽAVLJANOV OBEH 
DRŽAV, KATERIH VSTOP ALI BIVANJE NA OZEMUU 
DRUGE DRŽAVE STA NEZAKONITA, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Bogdan BENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja konzularnega sektorja v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kanade o medsebojnem vračanju državljanov obeh držav, 
katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezako- 
nita, sklenjen z izmenjavo not 28. julija 1995. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku ter 
prevodu glasi:' 

OPOMBA: sledi besedilo dogovora v angleškem jeziku 

DOGOVOR MED VLADO KANADE IN VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE O MEDSEBOJNEM VRAČANJU DRŽAVLJANOV 
OBEH DRŽAV, KATERIH VSTOP ALI BIVANJE NA OZEMUU 

DRUGE DRŽAVE STA NEZAKONITA 

Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti izraža spoštovanje 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast 
predlagati sklenitev Dogovora med Vlado Kanade in Vlado 
Republike Slovenije o medsebojnem vračanju državljanov 
obeh drav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države 
sta nezakonita. Dogovor opredeljuje skupni postopek za proš- 
njo in pridobitev potnih dokumentov za državljane brez doku- 
mentov, ki so prekršili zakon, in za katere se izda veljaven 

'Besedilo note Kanade v francoskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

sklep o vračanju. Izraz »brez dokumentov« v tem dogovoru je 
opredeljen kot »brez veljavnega kanadskega ali slovenskega 
potnega lista«. Naslednji predlog naj bi zadostil pravnim in 
praktičnim zahtevam obeh vlad. 

1. DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU 

(a) Predlagano je, da bo pristojni organ države prosilke, če se 
odredi vračanje državljana ene ali druge države pogodbenice, 
vložil prošnjo za potni dokument neposredno pri diplomat- 
sko-konzularnem predstavništvu druge države pogodbenice. 

(b) Diplomatsko-konzularno predstavništvo si bo prizadevalo, 
da na take prošnje odgovori v 10 delovnih dneh, tako da 
bodisi izda potni dokument ali formalno obvesti pristojni 
organ, da oseba ni njihov državljan. 

(c) Prošnje za potni dokument bodo vsebovale vse razpolož- 
ljive življenjepisne podatke in dokumente o posamezniku, ki 
ga je treba vrniti, da bi olajšali potrditev državljanstva. Ta 
postopek se bo uporabljal v vseh zaprošenih primerih, ne 
glede na to ali je posameznik, ki ga je treba vrniti, trenutno 
v priporu ali ne. 

(d) Razgovor, osebno ali po telefonu, se bo uporabljal kot 
skrajno sredstvo, ki bo diplomatsko-konzularnemu predstav- 
ništvu omogočilo, da preveri državljanstvo osebe v primerih, 
ko življeniepisni podatki oziroma dokumentacija niso bili pre- 
pričljivi. Če bo šlo za osebni razgovor, ga bo konzularni 
uslužbenec lahko opravil v kraju pripora. Pristojni organ bo 
sodeloval po svojih najboljših močeh, da bo olajšal razgovor, 
bodisi po telefonu ali osebno. 
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(e) Država pogodbenica, ki odredi vračanje državljana druge 
države pogodbenice, krije tudi vse stroške v zvezi z vrača- 
njem. 
(f) Pristojni organ se zavezuje, da se vsaka oseba, vrnjena 
v drugo državo pogodbenico, za katero se kasneje izkaže, da 
ni njen državljan, vrne na njihove stroške. 

2. IZDAJANJE POTNIH DOKUMENTOV 
(a) Ko so postopki, opisani v 1. delu, opravljeni in se ugotovi 
državljanstvo, bo diplomatsko-konzularno predstavništvo 
nemudoma izdalo potni dokument v časovnem roku, omenje- 
nem v 1. (b) delu, da bi olajšalo vrnitev osebe. Pristojni organ 
države prosilke se zavezuje, da bo vrnitev opravilo v skladu 
z običajnimi mednarodnimi postopki, ki priznavajo človeško 
dimenzijo tega suverenega prisilnega ukrepa. 

(b) Pristojni organ države prosilke si bo tudi prizadeval, da bo 
hkrati z vsako prošnjo diplomatsko-konzularnemu predstav- 
ništvu predložil načrt potovanja. 

(c) Načrti potovanja in drugi podatki v zvezi z vračanjem se 
bodo zagotovili pod pogojem, da je tako gradivo zaupna 
informacija, ki jo varujejo predpisi o varstvu osebnih podat- 
kov obeh držav pogodbenic. Će je načrt potovanja iz kakrš- 
nega koli razloga treba spremeniti, potem ko je bil potni 
dokument že izdan, si bo pristojni organ države prosilke 
prizadeval, da bo o takih spremembah pred vrnitvijo obvestil 
organe druge države pogodbenice. 

Če so zgornji predlogi za Vlado Republike Slovenije sprejem- 
ljivi, ima Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti čast predla- 
gati, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije sestavljata Dogovor med Vlado Kanade 
in Vlado Republike Slovenije o vračanju državljanov obeh 
držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta 
nezakonita. 
Ta dogovor se uporablja od 1. avgusta 1995 in začne veljati 1. 
januarja 1996. 

Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti tudi ob tej priložnosti 
izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
svoje globoko spoštovanje. 

Budimpešta, 28. julija 1995 

*** 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža 
odlično spoštovanje Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti in 
ima čast potrditi prejem note Veleposlaništva številka 0795/95 
z dne 28. julija 1995, ki se glasi: 

»Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti izraža spoštovanje 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast 
predlagati sklenitev Dogovora med Vlado Kanade in Vlado 
Republike Slovenije o medsebojnem vračanju državljanov 
obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države 
sta nezakonita. Dogovor opredeljuje skupni postopek za proš- 
njo in pridobitev potnih dokumentov za državljane brez doku- 
mentov, ki so prekršili zakon, in za katere se izda veljaven 
sklep o vračanju. Izraz »brez dokumentov« v tem dogovoru je 
opredeljen kot »brez veljavnega kanadskega ali slovenskega 
potnega lista«. Naslednji predlog naj bi zadostil pravnim in 
praktičnim zahtevam obeh vlad. 

1. DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU 

(a) Predlagano je, da bo pristojni organ države prosilke, če se 
odredi vračanje državljana ene ali druge države pogodbenice, 
vložil prošnjo za potni dokument neposredno pri diplomatsko 
- konzularnem predstavništvu druge države pogodbenice. 

(b) Diplomatsko - konzularno predstavništvo si bo prizade- 
valo, da na take prošnje odgovori v 10 delovnih dneh, tako da 
bodisi izda potni dokument ali formalno obvesti pristojni 
organ, da oseba ni njihov državljan. 

(c) Prošnje za potni dokument bodo vsebovale vse razpolož- 
ljive življenjepisne podatke in dokumente o posamezniku, ki 
ga je treba vrniti, da bi olajšali potrditev državljanstva. Ta 
postopek se bo uporabljal v vseh zaprošenih primerih, ne 
glede na to ali je posameznik, ki ga je treba vrniti, trenutno 
v priporu ali ne. 

(d) Razgovor, osebno ali po telefonu, se bo uporabljal kot 
skrajno sredstvo, ki bo diplomatsko - konzularnemu pred- 
stavništvu omogočilo, da preveri državljanstvo osebe v prime- 
rih, ko življenjepisni podatki oziroma dokumentacija niso bili 
prepričljivi. Če bo šlo za osebni razgovor, ga bo konzularni 
uslužbenec lahko opravil v kraju pripora. Pristojni organ bo 
sodeloval po svojih najboljših močeh, da bo olajšal razgovor, 
bodisi po telefonu ali osebno. 

(e) Država pogodbenica, ki odredi vračanje državljana druge 
države pogodbenice, krije tudi vse stroške v zvezi z vrača- 
njem. 

(f) Pristojni organ se zavezuje, da se vsaka oseba, vrnjena 
v drugo državo pogodbenico, za katero se kasneje izkaže, da 
ni njen državljan, vrne na njihove stroške. 

2. IZDAJANJE POTNIH DOKUMENTOV 

(a) Ko so postopki, opisani v 1. delu, opravljeni in se ugotovi 
državljanstvo, bo diplomatsko - konzularno predstavništvo 
nemudoma izdalo potni dokument v časovnem roku, omenje- 
nem v 1. (b) delu, da bi olajšalo vrnitev osebe. Pristojni organ 
države prosilke se zavezuje, da bo vrnitev opravilo v skladu 
z običajnimi mednarodnimi postopki, ki priznavajo človeško 
dimenzijo tega suverenega prisilnega ukrepa. 

(b) Pristojni organ države prosilke si bo tudi prizadeval, da bo 
hkrati z vsako prošnjo diplomatsko konzularnemu predstavni- 
štvu predložil načrt potovanja. 
(c) Načrti potovanja in drugi podatki v zvezi z vračanjem se 
bodo zagotovili pod pogojem, da je tako gradivo zaupna 
informacija, ki jo varujejo predpisi o varstvu osebnih podat- 
kov obeh držav pogodbenic. Če je načrt potovanja iz kakrš- 
nega koli razloga treba spremeniti, potem ko je bil potni 
dokument že izdan, si bo pristojni organ države prosilke 
prizadeval, da bo o takih spremembah pred vrnitvijo obvestil 
organe druge države pogodbenice. 
Če so zgornji predlogi za Vlado Republike Slovenije sprejem- 
ljivi, ima Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti čast predla- 
gati, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije sestavljata Dogovor med Vlado Kanade 
in Vlado Republike Slovenije o vračanju državljanov obeh 
držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta 
nezakonita. 
Ta dogovor se uporablja od 1. avgusta 1995 in začne veljati 1. 
januarja 1996. 
Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti tudi ob tej priložnosti 
izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
svoje globoko spoštovanje.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast 
sporočiti Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti, da so pred- 
logi sprejemljivi za Vlado Republike Slovenije in da glede na 
to nota Veleposlaništva in ta nota odgovor sestavljata Dogo- 
vor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o vrača- 
nju državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozem- 
lju druge države sta nezakonita. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej 
priložnosti Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti ponovno 
izraža svoje odlično spoštovanje. 
Ljubljana, dne 28. julija 1995 

VELEPOSLANIŠTVO KANADE 
BUDIMPEŠTA 

OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade 
o medsebojnem vračanju državljanov obeh držav, katerih 
vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita, je 
bil sklenjen z izmenjavo not 28. julija 1995. 

Dogovor opredeljuje postopek za prošnjo in pridobitev potnih 
dokumentov za državljane brez dokumentov, ki so prekršili 
zakon, in za katere se izda sklep o vračanju. 
Na tem področju dogovor predvideva sodelovanje pristojnega 
organa z diplomatsko-konzularnim predstavništvom, ki mora 
v določenem roku ugotoviti status državljanstva deportiranca 
in izdali potni list za vrnitev. 
Pristojni organ pogodbenice prosilke si bo ob tem prizadeval, 

da bo hkrati z vsako prošnjo diplomatsko-konzularnemu 
predstavništvu predložil načrt potovanja. Taki podatki se 
zagotovijo pod pogojem, da je tako gradivo zaupna informa- 
cija, ki jo varujejo predpisi o varstvu osebnih podatkov obeh 
pogodbenic. 

Dogovor v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

Izvajanje dogovora ne narekuje spremembe obstoječih ali 
izdaje novih predpisov, kot tudi ne zahteva dodatnih prora- 
čunskih sredstev. 

BELEŽKE: 

< 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO 

REPURLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

KANADE O MEDSEBOJNEM 

SODELOVANJD PRI PREPREČEVANJU 

NEZAKONITEGA PRESELJEVANJA 

) - EPA 1250 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 21/9-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RETIFIKACIJI DOGOVORA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE 
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU PRI PREPREČEVA- 
NJU NEZAKONITEGA PRESELJEVANJA, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Bogdan BENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja konzularnega sektorja v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1.6len 

Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kanade o medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju neza- 
konitega preseljevanja, sklenjen z izmenjavo not 28. julija 
1995. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku ter 
prevodu glasi:* 

OPOMBA: sledi besedilo dogovora v angleškem jeziku 

DOGOVOR MED VLADO KANADE IN VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU PRI 

PREPREČEVANJU NEZAKONITEGA PRESELJEVANJA 

Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti izraža spoštovanje 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima 
čast, z željo da bi podpirali obstoječe vezi prijateljstva med 
državama, predlagati sklenitev Dogovora med Vlado Kanade 
in Vlado Republike Slovenije o medsebojnem sodelovanju pri 
preprečevanju nezakonitega preseljevanja, tako da: 

1. podpirata dejavnosti nadzora priseljevanja, ki jih opravljajo 
uradniki obeh držav v zvezi s preprečevanjem nezakonitega 
preseljevanja; 

'Besedilo note Kanade v francoskem jeziku je na vpogled na Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

2. omogočita diplomatom obeh držav ali gostujočim strokov- 
njakom posebno usposabljanje in podporo letalskim druž- 
bam, ki morajo skrbeti za to, da imajo vsi potniki ustrezne 
dokumente za potovanje: 

3. sprejmeta vse možne ukrepe za preprečevanje nezakoni- 
tega priseljevanja preko njunih ozemelj s pomočjo preiskav in 
pregona storilcev, ki tihotapijo osebe, kar bi vključevalo tiste, 
ki se ukvarjajo z vnosom, izdelavo in prodajo ponarejenih 
priseljeniških ali osebnih dokumentov, organizatorje verig 
tihotapcev in tiste, ki spremljajo nezakonite priseljence: 

4. da izmenjujeta podatke o nezakonitem preseljevanju in 
tihotapljenju. 

Ob upoštevanju nacionalne zakonodaje ene in druge države 
bo vsaka država pomagala drugi pri izvajanju in uveljavljanju 
njunih zakonov in vseh zakonitih preiskav, tako da bo na 
zahtevo dala podatke o osebah, ki kršijo zakon o priseljevanju 
ene od obeh držav, ali za katere obstaja utemeljen razlog za 
domnevo, da naj bi ga kršile. Dodatek k temu dogovoru 
opredeljuje pogoje, pod katerimi se lahko razkrijejo osebni 
podatki. 

5. da sprejmeta vse možne varnostne ukrepe zoper zlorabo 
potnih listov in dokumentov za priseljevanje; sem spadajo 
tudi ustrezen nadzor nad izdajanjem take dokumentacije, 
poizvedovanje o možnih zlorabah dokumentov ene in druge 
države in prizadevanja za izboljšanje varnostnih lastnosti 
takih dokumentov. 

6. Ta dogovor se uporablja od 1. avgusta 1995 in začne veljati 
dne 1. januarja 1996. 
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7. Ta dogovor lahko ena ali druga stran začasno razveljavi ali 
odpove s pisnim obvestilom tri mesece vnaprej po diplomat- 
ski poti. 

Če je predlog tega dogovora sprejemljiv za Vlado Republike 
Slovenije, ima Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti čast 
predlagati, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije sestavljata Dogovor med Vlado 
Kanade in Vlado Republike Slovenije o medsebojnem sodelo- 
vanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja. 

Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti tudi ob tej priložnosti 
izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
svoje globoko spoštovanje. 

Budimpešta, 28. julij 1995 

DODATEK: POGOJI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

1. Vrsta osebnih podatkov, ki se izmenjujejo 

Ime 
Druga imena 
Spol 
Zunanji opis 
Datum rojstva 
Kraj rojstva 
Država zadnjega stalnega bivališča 
Državljanstvo (državljanstva) 
Podatki o potnem listu 
Zakonski stan in sestava družine 
Priseljenski status v Kanadi in Sloveniji 
kršenje priseljenskih določil v Kanadi in Sloveniji 
Opis potovanj 
Naslov v Kanadi in Sloveniji 
Sorodniki v Kanadi in Sloveniji 
Sedanji poklic 
Sedanji delodajalec 
Prejšnje zaposlitve 
Stopnja izobrazbe in zgodovina 
Kazenske obsodbe 

2. Namen izmenjave osebnih podatkov in njihova uporaba 

(i) Zoper določenega posameznika poteka preiskava zaradi 
domnevne kršitve kanadskih ali slovenskih predpisov. 

(ii) Pogodbenica, ki prejme osebne podatke po Dogovoru 
med Vlado Kanade in Vlado Republike Slovenije o medseboj- 
nem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljeva- 
nja (v nadaljevanju »Dogovor«), jih ne bo uporabljala za druge 
namene kot za izvajanje in uveljavljanje zakona in jih brez 
pisnega privoljenja pogodbenice, ki je podatke priskrbela, ne 
bo dala tretjemu. 

3. Obveznosti spoštovanja zaupnosti 

Poizvedovanja, podatki in prošnje za podatke, ki jih prejme 
ena ali druga država po Dogovoru, se bodo obravnavali 
zaupno in bodo deležni varovanja v obsegu, ki ga glede 
zasebnosti in varstva podatkov določa zakon države, ki 
prejme podatke. 

4. Posredovanje osebnih podatkov posameznikom, na 
katere se nanašajo 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vzdrževali, spoštovali in 
varovali zaupnost podatkov, izmenjanih po Dogovoru, in da 
jih ne bosta nikomur razkrili, tudi ne osebi, na katero se 
nanašajo, razen če je tako razkritje jasno odobreno v Dogo- 
voru ali s pisnim privoljenjem pogodbenice, ki podatke daje. 

5. Pooblaščeni organi 

Vsa poizvedovanja in prošnje za podatke ter podatki v odgo- 
vor nanje po Dogovoru dajejo uradniki pogodbenic, ki jih v ta 
namen imenuje za Kanado pomočnik namestnika ministra 

International Service of Citizenship and Immigration Canada 
(Mednarodna služba za državljanstvo in priseljevanje, 
Kanada) in za Republiko Slovenijo minister za notranje za- 
deve. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža 
odlično spoštovanje Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti in 
ima čast potrditi prejem note Veleposlaništva številka 0794/95 
z dne 28. julija 1995, ki se glasi: 

»Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti izraža spoštovanje 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima 
čast, z željo da bi podpirali obstoječe vezi prijateljstva med 
državama, predlagati sklenitev Dogovora med Vlado Kanade 
in Vlado Republike Slovenije o medsebojnem sodelovanju pri 
preprečevanju nezakonitega preseljevanja, tako da: 

1. podpirata dejavnosti nadzora priseljevanja, ki jih opravljajo 
uradniki obeh držav v zvezi s preprečevanjem nezakonitega 
preseljevanja; 

2. omogočita diplomatom obeh držav ali gostujočim strokov- 
njakom posebno usposabljanje in podporo letalskim druž- 
bam, ki morajo skrbeti za to, da imajo vsi potniki ustrezne 
dokumente za potovanje: 

3. sprejmeta vse možne ukrepe za preprečevanje nezakoni- 
tega priseljevanja preko njunih ozemelj s pomočjo preiskav in 
pregona storilcev, ki tihotapijo osebe, kar bi vključevalo tiste, 
ki se ukvarjajo z vnosom, izdelavo in prodajo ponarejenih 
priseljeniških ali osebnih dokumentov, organizatorje verig 
tihotapcev in tiste, ki spremljajo nezakonite priseljence; 

4. da izmenjujeta podatke o nezakonitem preseljevanju in 
tihotapljenju. 

Ob upoštevanju nacionalne zakonodaje ene in druge države 
bo vsaka država pomagala drugi pri izvajanju in uveljavljanju 
njunih zakonov in vseh zakonitih preiskav, tako da bo na 
zahtevo dala podatke o osebah, ki kršijo zakon o priseljevanju 
ene od obeh držav, ali za katere obstaja utemeljen razlog za 
domnevo, da naj bi ga kršile. Dodatek k temu dogovoru 
opredeljuje pogoje, pod katerimi se lahko razkrijejo osebni 
podatki. 

5. da sprejmeta vse možne varnostne ukrepe zoper zlorabo 
potnih listov in dokumentov za priseljevanje; sem spadajo 
tudi ustrezen nadzor nad izdajanjem take dokumentacije, 
proizvedovanje o možnih zlorabah dokumentov ene in druge 
države in prizadevanja za izboljšanje varnostnih lastnosti 
takih dokumentov. 

6. Ta dogovor se uporablja od 1. avgusta 1995 in začne veljati 
dne 1. januarja 1996. 

7. Ta dogovor lahko ena ali druga stran začasno razveljavi ali 
odpove s pisnim obvestilom tri mesece vnaprej po diplomat- 
ski poti. 

Če je predlog tega dogovora sprejemljiv za Vlado Republike 
Slovenije, ima Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti čast 
predlagati, da ta nota in nota odgovor Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije sestavljata Dogovor med Vlado 
Kanade in Vlado Republike Slovenije o medsebojnem sodelo- 
vanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja. 

Veleposlaništvo Kanade v Budimpešti tudi ob tej priložnosti 
izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
svoje globoko spoštovanje.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast 
sporočiti Veleposlaništvu Kanada v Budimpešti, da je predlog 
sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije in da glede na to 
nota Veleposlaništva in ta nota odgovor sestavljata Dogovor 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medseboj- 
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nem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preselje- 
vanja. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej 
priložnosti Veleposlaništvu Kanade v Budimpešti ponovno 
izraža svoje odlično spoštovanje. 

Ljubljana, dne 28. julija 1995 
t 

DODATEK: POGOJI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

1. Vrsta osebnih podatkov, ki se izmenjujejo 

Ime 
Druga imena 
Spol 
Zunanji opis 
Datum rojstva 
Kraj rojstva 
Država zadnjega stalnega bivališča 
Državljanstvo (državljanstva) 
Podatki o potnem listu 
Zakonski stan in sestava družine 
Priseljenski status v Kanadi in Sloveniji 
Kršenje priseljenskih določil v Kanadi in Sloveniji 
Opis potovanj 
Naslov v Kanadi in Sloveniji 
Sorodniki v Kanadi in Sloveniji 
Sedanji poklic 
Sedanji delodajalec 
Prejšnje zaposlitve 
Stopnja izobrazbe in zgodovina 
Kazenske obsodbe 

2. Namen izmenjave osebnih podatkov in njihova uporaba, 

(i) Zoper določenega posameznika poteka preiskava zaradi 
domnevne kršitve kanadskih ali slovenskih predpisov. 

(ii) Pogodbenica, ki prejme osebne podatke po Dogovoru 
med Vlado Kanade in Vlado Republike Slovenije o medseboj- 
nem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljeva- 

nja (v nadaljevanju »Dogovor«), jih ne bo uporabljala za druge 
namene kot za izvajanje in uveljavljanje zakona in jih brez 
pisnega privoljenja pogodbenice, ki je podatke priskrbela, ne 
bo dala tretjemu. 

4 
3. Obveznosti spoštovanja zaupnosti 

Poizvedovanja, podatki in prošnje za podatke, ki jih prejme 
ena ali druga država po Dogovoru, se bodo obravnavali 
zaupno in bodo deležni varovanja v obsegu, ki ga glede 
zasebnosti in varstva podatkov določa zakon države, ki 
prejme podatke. 

Posredovanje osebnih podatkov posameznikom, na katere 
se nanašajo 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vzdrževali, spoštovali in 
varovali zaupnost podatkov, izmenjanih po Dogovoru, in da 
jih ne bosta nikomur razkrili, tudi ne osebi, na katero se 
nanašajo, razen če je tako razkritje jasno odobreno v Dogo- 
voru ali s pisnim privoljenjem pogodbenice, ki podatke daje. 

5. Pooblaščeni organi 

Vsa poizvedovanja in prošnje za podatke ter podatki v odgo- 
vor nanje po Dogovoru dajejo uradniki pogodbenic, ki jih v ta 
namen imenuje za Kanado pomočnik namestnika ministra 
International Service of Citizenship and Immigration Canada 
(Mednarodna služba za državljanstvo in priseljevanje, 
Kanada) in za Republiko Slovenijo minister za notranje za- 
deve. 

OPOMBA: sledi besedilo note v angleškem jeziku 
\ 

3. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade je 
bil sklenjen z izmenjavo not v Ljubljani, 28. julija 1995. 

Namen dogovora je podpirati dejavnosti nadzora priseljeva- 
nja, omogočiti diplomatom obeh držav ali gostujočim stro- 
kovnjakom posebno usposabljanje in ustrezno podporo letal- 
skim družbam, ki skrbijo za to, da imajo vsi potniki ustrezne 
dokumente za potovanje, sprejem vseh možnih ukrepov za 
preprečevanje nezakonitega priseljevanja preko ozemelj 
obeh pogodbenic, kot tudi izmenjava podatkov o nezakoni- 
tem priseljevanju in tihotapljenju oseb. 

Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri izvajanju in 
uveljavljanju njunih zakonov (na zahtevo bo pogodbenica 
dala podatke o osebah, ki kršijo zakon). 

Pogodbenici tudi sprejmeta vse možne varnostne ukrepe 
zoper zlorabo potnih listov in drugih dokumentov, kamor 
spada tudi nadzor nad izdajanjem takih dokumentov in priza- 
devanja za izboljšanje varnostnih lastnosti takih dokumentov. 

Dogovor se začasno uporablja od 1. avgusta 1995. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ta dogovor z zakonom ratificira Državni zbor Repu- 
blike Slovenije. 

Izvajanje dogovora ne narekuje spremembe obstoječih ali 
izdaje novih predpisov, niti ne zahteva dodatnih proračunskih 
sredstev. 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

S KRALJEVINO ŠPANIJO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUDLIKO 

SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO 

) - EPA 1248 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji dne 14/9-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO ŠPANIJO, KI 
NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN KRALJEVINO ŠPANIJO, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIC, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 
nije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je s Španijo 
sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo: 

) 1. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije 
o znanstvenem in tehničnem sodelovanju, Beograd, 3. 3. 
1978, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/79. 

2. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado 
Kraljevine Španije, Beograd, (sklenjen z izmenjavo pisem) 3. 
3. 1978, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/80. 

3. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije 

o sodelovanju na področju turizma, Beograd, 12. 7. 1978, 
objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/80. 

4. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije 
o zračnem prometu, Beograd, 11.4. 1979, objavljen v Ur. I. 
SFRJ-MP, št. 12/80. 

5. Pogodba med SFRJ in Španijo o pravni pomoči v kazenskih 
stvareh in izročitvi, Beograd, 8. 7.1980, objavljen v Ur. I. SFRJ- 
MP, št. 3/81. 

6. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Španijo o gospodarskem 
in industrijskem sodelovanju, Madrid, 20. 11. 1986, objavljen 
v Ur. I. SFRJ-MP, št. 15/89. 

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

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih 
je sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko 
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije 
sprejem akta o nasledstvu šestih dvostranskih mednarodnih 
pogodb, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Španijo, ki naj še 
naprej veljajo med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo. 

V Madridu so 23. 2. 1995 potekali razgovori o nasledstvu 
dvostranskih mednarodnih pogodb, ki jih je nekdanja SFRJ 
sklenila s Španijo. 

Delegaciji ministrstev za zunanje zadeve sta pogodbe klasifi- 
cirali med tiste, ki naj še naprej ostanejo v veljavi med Repu- 
bliko Slovenijo in Kraljevino Španijo (pogodbe se v aktu 
nahajajo pod številkami: 1, 2, 3, 5, in 6) in med tiste, ki bodo 
veljale začasno, dokler jih ne bodo nadomestile nove 
pogodbe, glede katerih pa so pogajanja že v toku (se v aktu 
nahaja pod številko 4). 

O nasledstvu Sporeizuma o gospodarskem in industrijskem 
sodelovanju z dne 20. 11. 1986 je bilo izraženo enotno sta- 
lišče. V veljavi ostanejo tiste določbe sporazuma, ki niso 

v nasprotju s kooperacijskim sporazumom, ki ga je Slovenija 
sklenila z Evropsko unijo. 
Glede Sporazuma med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Španije 
o cestnem prevozu potnikov in blaga, Beograd, 18. 12. 1985, 
sta se slovenska in španska stran dogovorili, da se ne nasledi, 
ker je v kratkem predviden podpis novega sporazuma. 

V razgovorih je bilo ugotovljeno, da so prenehali veljati: 

- Plačilni aranžma med Narodno banko FLRJ in Španskim 
zavodom za tujo valuto, Pariš, 14. 1. 1958. 
- Trgovinski sporazum med SFRJ in Kraljevino Španijo, Beo- 
grad, 30. 7. 1976 (RS je z Evropsko unijo sklenila kooperacij- 
ski sporazum, ki je nadomestil ta sporazum). 
- Sporazum o prosvetnem in kulturnem sodelovanju med 
Vlado SFRJ in Vlado Kraljevine Španije, Beograd, 3. 3. 1978 
(derogiran s Sporazumom o sodelovanju v kulturi, izobraže- 
vanju in znanosti med RS in Kraljevino Španijo, ki je bil 
podpisan 15. 12. 1993 v Madridu). 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navede- 
nih šestih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje 
zadeve RS o tem obvestilo špansko stran. 

BELEŽKE: 
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Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS, 

D.D., ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 

1995 

- EPA 1253 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 21. septem- 
bra 1995 sprejela: 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS, 
D.D. ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 1995, 
ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93). 

Viada 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: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS, d.d. 

UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. je v obdobju od 
januarja do junija 1995 izvajala naloge v skladu z Zakonom 
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/9 ), 
na podlagi Programa dela DARS d. d. za leto 1995, ki ga je 
sprejela skupščina DARS d. d. (Vlada Republike Slovenije) in 
dal nanj soglasje Državni zbor dne 24.05.1995 ter v skladu 
s Planom razvoja in finančnim načrtom DARS d. d. za leto 
1995, ki ga je sprejela skupščina DARS d. d. (Vlada Republike 
Slovenije) na svoji 113. seji 10. novembra 1994. 

Pričujoče poročilo je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji. 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, je DARS d. d. v obdobju od januarja do junija 1995 
opravila naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in 
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične doku- 
mentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avto- 
cestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in 
pozneje 

Pri tem je DARS d. d.: 

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in inve- 
sticijskih programov; 
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične doku- 
mentacije za te avtocestne odseke, pri čemer je: 

- razpisovala in oddajala projektna dela: 

- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
izdelavi projektne dokumentacije; 
- organizirala revizije izdelane projektne dokumentacije; 
- potrjevala projektno dokumentacijo; 

- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne stro- 
kovne podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras 
v prostoru; 
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin in 
sklepala odškodninske pogodbe. 

Izvajalci študij, projektno tehnične dokumentacije in izvajalci 
odkupov zemljišč in nepremičnin so bili izbrani na podlagi 
javnih razpisov. 

1.2. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, 
ki so se pričeli graditi v letu 1994 

Pri tem je DARS d. d.: 

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvaja- 
nju del. 

1.3. Organiziranje, vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocest 

Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS d. d. dobila v uprav- 
ljanje od Republike Slovenije, je družba organizirala in vodila 
izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč in objek- 
tov v takem obsegu in kvaliteti, ki sta zagotavljala uporabni- 
kom avtocest tekoč in varen procnet. 
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Zato je DARS d. d.: 

- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avto- 
cest; 
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč in objektov; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad- 
zor pri obnovitvenih delih; 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine. 

Pri tem je DARS d. d. poskrbela, da so bila navedena dela 
izvedena racionalno in kvalitetno in v takem obsegu, ki je 
omogočal čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev 
novih avtocestnih odsekov. 

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih 
razpisov. 

1.4. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju 
od januarja do junija 1995 omogočeno predvsem na podlagi 
Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za izgradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list R Slove- 
nije št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest 
v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d. d. med Republiko 
Slovenijo in DARS d. d. S to pogodbo je DARS d. d. dobila od 
države Slovenije v upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem 
tudi pravico do pobiranja cestnin in najemnin, ki so vir finanč- 
nih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest. Del cest- 
nin, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, 
pa je bil vir za graditev novih avtocestnih odsekov. 

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest je DARS d. 
d.: 

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za prido- 
bivanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja poso- 
jila za navedene avtocestne odseke, ki jih bo DARS d. d. rabila 
v letih 1995, 1996 in 1997; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB) v okviru že podpisa- 
nih posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke in poro- 
čila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu 
s temi pogodbami dolžna pripravljati; 

- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne 
vrednosti likvidnostnih viškov cestnin. 

1.5. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS d. d. : 

- pripravljala poročila in podatke o pripravah in poteku 
predvidenih del v letu 1995 za Državni zbor R Slovenije, 
Skupščino DARS d. d. (Vlado Republike Slovenije) in Nad- 
zorni svet DARS d. d.; 

- pripravljala poročila in podatke o pripravah in poteku 
predvidenih del za strokovne organe Skupščine DARS d. d., to 
je za Finančni svet in Projektni svet; 

- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom 
za okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki 
jih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji avto- 
cest; 

- sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Držav- 
nega zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d. d. 
za leto 1995 in pri predhodnih obravnavah predlogov variant 
avtocestnih odsekov, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in 
kasneje; 

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo 
trase novih avtocest. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE 
V OBDOBJU OD JANUARJA DO JUNIJA 1995 ORGANIZI- 
RALA IN VODILA DARS d. d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEH- 
NIČNE DOKUMENTACIJE 

V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev 
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične in prostorske doku- 
mentacije naslednje potrebne značilne faze: 

- študije poteka variant s prometno - ekonomskim delom 
- študije je naročala in vodila DARS d. d.; 

- lokacijski načrt (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem variant 
- izdelavo lokacijskih načrtov je na podlagi pobude Ministr- 
stva za promet in zveze naročalo in vodilo Ministrstvo za 
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za prostorsko 
planiranje (v nadaljevanju UPP); 

- pripravo predloga Uredbe o LN - vodilo je MOP - UPP; 

- pridobitev projektno tehnične dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) - načrte je naro- 
čala in vodila DARS d. d.. 

Za vse avtocestne odseke v smeri zahod - vzhod so bili v letu 
1993 na podlagi dinamike gradnje, ki je bila določena v Držav- 
nem zboru ob prvem branju Nacionalnega programa izgrad- 
nje avtocest v juliju 1993, izdelani podrobni terminski plani po 
katerih je bilo spremljano izvajanje posameznih aktivnosti in 
postopkov do začetka gradnje. Ti terminski plani so bili tudi 
osnova za trimesečna poročila, ki jih je DARS d. d. pripravljala 
za nadzorni in ostale svete družbe, skupščino družbe (Vlada 
R Slovenije) in Državni zbor R Slovenije. 

Dne 8. 6. 1994 je Državni zbor sprejel spremenjeno dinamiko 
gradnje avtocestnega programa zahod - vzhod, kar je imelo 
za posledico nove roke pričetkov gradenj posameznih avto- 
cestnih odsekov. V skladu s tem so bili pripravljeni novi 
terminski plani, ki so osnova za delo v letu 1995. V teh planih 
je eden od ključnih terminov priprava predloga Uredbe o loka- 
cijskem načrtu. Ti termini so tudi določeni v predlogu Pro- 
grama dela DARS d. d. za leto 1995 in so ključni pogoj za 
pravočasno realizacijo programa avtocest. 

Zato so v tem poročilu pri oceni stanja priprave tehnične in 
prostorske dokumentacije konec junija 1995 že upoštevani 
novi termini. 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1995 - smer zahod - vzhod 

Odsek Slivnica — Miklavž 

Na tem odseku, ki predstavlja del obvoznice Maribor in rekon- 
strukcijo priključne ceste M-10 so se v obravnavanem 
obdobju izvajale naslednje aktivnosti: 

- izdelovale so se geodetske podloge za idejni projekt, 

- izdelovale so se strokovne podloge za lokacijski načrt 
(vodnogospodarske osnove in geološke raziskave), 

-izdeloval se je lokacijski načrt, 

- proučevale so se možnosti najugodnejših prometno-tehnič- 
nih rešitev razcepa Slivnica in poteka magistralne ceste proti 
Mariboru, 

- izdeloval se je idejni projekt. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi morala biti 
izdelava idejnega projekta zaključena v januarju 1995. Do 
konca junija idejni projekt ie ni bil izdelan in bo po stanju 
v juniju izdelan v avgustu 1995 (strokovne podlage za LN že 
v juliju). 

Kasnitev je posledica dodatnih zahtev vodnega gospodar- 
stva in s tem raziiritev obsega obdelave, ki se obdeluje 
v idejnem projektu in lokacijskem načrtu. Časovno zahtevno 
je bilo tudi usklajevanje z nekaterimi pristojnimi službami 
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kot so službe pristojne za kmetijstvo, varstvo kulturne in 
naravne dediščine in druge. Zamujale so tudi izdelave 
geodetskih podlog. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 6 mesečna zamuda, ki izhaja predvsem iz priprave 
idejnih projektov in drugih strokovnih podlog. 

Odsek Miklavž - Pesnica 

Na tem odseku, ki predstavlja drugi del avtocestne obvoznice 
Maribora z navezavo na magistralno cesto M-3, Zrkovsko 
cesto v Mariboru in odcepom proti Lendavi, so se izvajale 
naslednje aktivnosti: 

- izdelovale so se geodetske podloge za idejni projekt, 
- izdelovale so se strokovne podloge za lokacijski načrt 
(vodnogospodarske osnove in geološke raziskave), 
- izdeloval se je lokacijski načrt, 
- izdelovala se je študija odcepa AC Maribor - Lenart in 
- izdelovala se je študija priključka Pesnica. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi morala biti 
izdelava idejnega projekta zaključena v januarju 1995. Do 
konca junija idejni projekt še ni bil izdelan in bo po stanju 
v juniju izdelan v oktobru 1995. 

Zakasnitev je posledica dodatnih projektnih preverjanj 
potekov trase AC na območju Maribora. Posebno zahteven 
je odsek med reko Dravo in priključkom Pesnica, kjer bo 
odcep AC proti Lendavi. Zamujale so tudi izdelave geodet- 
skih podlog. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 8,5 mesečna zamuda, ki izhaja predvsem iz pri- 
prave idejnih projektov in strokovnih podlog iz LN. 

Odsek Maribor — Lenart 

Na tem odseku so se v obravnavanem obdobju preverjale 
variante poteka AC po Pesniški dolini ter po Slovenskih gori- 
cah. Izvedeni so bili razpisi za aerofotogrametrijsko snema- 
nje. Izvedeno je bilo snemanje terena ter pripravljene pro- 
jektne naloge za presojo vplivov na režim reke Pesnice ter 
geološko-geomehanske raziskave. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi morali pričeti 
z vrednotenjem variant v oktobru 1994. Izvršeno je bilo le 
delno vrednotenje v sklopu študije variant za AC Dravsko 
vozlišče in študije variant za odsek Maribor - Lenart. 

Izveden je bil razpis za izdelavo LN. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 9 mesečna zamuda, ki je nastala zaradi izdelave 
obsežnejših potrebnih predhodnih strokovnih podlog in 
izdelave lokacijskega načrta. 

Odsek Lenart - Cogetincl 

Na tem odseku so se v obravnavanem obdobju preverjale 
variante poteka AC po Pesniški dolini ter po Slovenskih gori- 
cah. Izvedeni so bili razpisi za aerofotogrametrijsko snema- 
nje. Izvedeno je bilo snemanje terena ter pripravljene pro- 
jektne naloge za presojo vplivov na režim reke Pesnice in 
Mure ter geološko-geomehanske raziskave. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi morali pričeti 
z vrednotenjem variant v oktobru 1994. Izvršeno je bilo le 
delno vrednotenje v sklopu študije variant za AC Dravsko 
vozlišče. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 9 mesečna zamuda, ki je nastala zaradi izdelave 
obsežnejših potrebnih predhodnih strokovnih podlog in pri- 
prave lokacijskega načrta. 

Odsek Cogetinci - Beltinci 

Na tem odseku so bile izdelane študije možnih potekov tras. 
Izvršeno je bilo prometno-tehnično vrednotenje variant. 

Izveden je bil razpis za oddajo del na geoloških preiskavah in 
geodetskih podlogah (aerosnemanje) ter izvršena dela. 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 6 mesečna zamuda, ki izhaja predvsem iz priprave 
strokovnih podlog in lokacijskega načrta. 

Odsek Beltinci — madžarska meja 

Na tem odseku so bile izdelane študije možnih potekov tras 
predvsem na odseku Beltinci - državna meja z Madžarsko. 
Upoštevane so bile navezave tras tako na mejno točko Gente- 
rovci kot na Pince. Izvršeno je bilo prometno-tehnično vred- 
notenje variant. 

Izveden je bil razpis za oddajo del na geoloških preiskavah in 
geodetskih podlogah (aerosnemanje) ter izvršena dela. 

Prehod AC preko meje med Slovenijo in Madžarsko še ni 
usklajen s sosednjo državo. Usklajevanja tečejo na nivoju 
pristojnih ministrstev v obeh državah. Ta usklajevanja pogoju- 
jejo načrtovanje celotnega odseka Beltinci - madžarska 
meja, zato pred tem ni možno pričeti z operativno pripravo 

Na osnovi izdelanih terminskih planov je koncem junija 
izkazana 6 mesečna zamuda, ker ni bilo možno pričeti 
z izdelavo LN. 

V izdelavi je predštudija upravičenosti za celoten odsek 
Maribor - državna meja z Madžarsko. 

Odseka Slovenska Bistrica - Hajdina in Hajdina - Ormož 

V izdelavi je lokacijski načrt za AC priključek Slovenska 
Bistrica - sever (Devina). V okviru izdelave lokacijskega 
načrta je bila izbrana varianta in pripravljen osnutek lokacij- 
skega načrta. V izdelavi je idejni projekt. 

Vse priprave za odsek Slovenska Bistrica - Ptuj vodi. Direkcija 
Republike Slovenije za ceste, ker bodo ti odseki sofinansirani 
s pomočjo posojila EBRD. 

Za obvoznico Ormož sta v izdelavi idejni projekt in lokacijski 
načrt. Lokacijski postopek vodi občina Ormož. 

Za cestno povezavo med Ptujem in Ormožem je v izdelavi 
primerjalna študija variant poteka tras. 

Glede na pričetek del na tej cestni trasi, ki je predviden 
v letu 1997 in zaključen v letu 1999 ni zamud. 

Odsek Divača - Kozina — Črni kal 

V tem obdobju je potekala izdelave osnutka lokacijskega 
načrta. Zaključena je bila faza vrednotenja variant. 

Izdelujejo se geodetske podloge in idejni projekt. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o LN pripravljen za obravnavo na Vladi RS 
v decembru 1995. Glede na stanje priprave LN se ugotavlja 
5 mesečna zamuda. 

Odsek Črni kal - Ankaran 

Izdelana je študija variant poteka trase, kot prva faza izdelave 
lokacijskega načrta. Pri tem so se idejno preverjale dodatne 
variante. Pripravljale so se geodetske podloge. Usklajuje se 
detajlni potek izbrane variante za pridobitev pogojev. 

V izdelavi je idejni projekt. 
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Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
predlog Uredbe o LN pripravljen za obravnavo na Vladi RS 
v decembru 1995. Glede na stanje priprave LN se ugotavlja 
6 mesečna zamuda. Kasnitve so posledica dolgotrajnega 
usklajevanja poteka trase avtoceste. 

Odsek Razdrto - Vipava - Selo 

Zaključena je generalna študija variant (Colska, Vipavska, 
Kraška). Študija je bila obravnavana na različnih forumih. 
Rezultat vseh obravnav je bila Vipavska varianta. 

Za to varianto se izdeluje lokacijski načrt. Zaključena je bila 
študija variant v koridorju vipavske trase kot prva faza izde- 
lave lokacijskega načrta. 

V zaključni fazi je izdelava geodetskih podlog. V izdelavi so 
strokovne podloge za LN. 

Po programu dela DARS d. d. za leto 1995 bi moral biti 
izdelan predlog LN pripravljen za obravnavo na Vladi RS 
v oktobru 1995. Glede na stanje priprave LN se ugotavlja 
6 oz. 7 mesečna zamuda. 

Kasnitve so posledica priprav strokovnih podlag in dolgo- 
trajnega usklajevanja poteka trase avtoceste v prostoru ter 
obdelave ustreznejših rešitev znotraj predlaganega kori- 
dorja, glede na dodatne ugotovitve in zahteve podane 
v pogojih za izdelavo LN. 

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1999 - smer sever - jug 

Odseka Vrba - Črnivec - Podtabor 

Na tem odseku se je dopolnjevala študija variant, ki naj bi 
rezultirala v predlog variante mimo Radovljice. Predlog bo 
minister za promet in zveze posredoval ministru za okolje in 
prostor, kot pobudo za pričetek izdelave LN. 

Odsek Podtabor — Naklo 

Na tem odseku je bil v dopolnjevanju predlog lokacijskega 
načrta za sprejem na Vladi Republike Slovenije. 

Odsek Naklo - Kranj vzhod 

Izdeloval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Odsek Šentvid — Koseze 

Izdelovala se je prometna študija za ta avtocestni odsek. 
Študija mora rešiti predvsem problem navezovanja Celovške 
ceste na ta avtocestni odsek. Ta študija bo podlaga za dopol- 
nitev pobude ministra Ministrstva za promet in zveze za izde- 
lavo LN. 

Odsek Višnja Gora - Bič 

Dopolnjeval se je lokacijski načrt za posredovanje na Vlado 
Republike Slovenije za sprejem. Dopolnitve so zaključene. 

Odsek Bič - Trebnje - Hrastje 

Izdelovale so se dopolnilne prometne preveritve za izbor 
najustreznejše variante. 

Odsek Hrastje - Kronovo 

Izdelovale so se dopolnilne prometne preveritve za izbor 
najustreznejše variante. 

Odsek Kronovo - Krška vas 

Dopolnjevale so se geodetske podloge za izdelavo lokacij- 
skega načrta. 

2.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

V obdobju od januarja do junija 1995 so se za razreševanje 
premoženjsko pravne problematike na odsekih avtocest, za 
katere so bile sprejete uredbe o lokacijskem načrtu in na že 
zgrajenih avtocestnih odsekih vršile naslednje aktivnosti: 

- prenos lege gradbene parcele na teren in postopek parcela- 
cije nepremičnin; 
- pridobivanje nepremičnin s sklepanjem pogodb namesto 
razlastitve in z razlastitvami. 

Odkupi zemljišč so potekali za potrebe pridobivanja gradbe- 
nih oziroma enotnih dovoljenj na naslednjih avtocestnih od- 
sekih: 

- Arja vas - Vransko 
- Malence - Šentjakob 
- Tomačevo - Zadobrova 
- Dane - Fernetiči 
- Selo - Šempeter 

V obdobju od januarja do junija 1995 je bilo sklenjenih 842 
odškodninskih pogodb, podanih 42 zahtevkov za dovolitev 
pripravljalnih del in vloženih 23 predlogov za razlastitve. 
V tem obdobju je bilo za odškodnine na odsekih, ki se bodo 
gradili in za odškodnine za spremembo namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in gozdov namenjenih 1.134 mio SIT. 

Za odškodnine na odsekih, ki so že v gradnji: 

- Šentilj - Pesnica, 
- Čebulovica - Divača in 
- Divača - Dane 

je bilo v obdobju januar - junij 1995 porabljenih 114 mio SIT. 

V sklopu pridobivanja zemljišč so potekala tudi dela za 
dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev na že zgraje- 
nih odsekih avtocest, in sicer: 

- Hrušica - Vrba 
- Naklo - Ljubljana 
- Zahodna obvoznica v Ljubljani 
- Južna obvoznica v Ljubljani 
- Obalna cesta 
- Hitra cesta v Mariboru, druga in tretja etapa 
- Vrhnika - Ljubljana 

V obdobju od januarja do junija 1995 so se izvajala dela 
prenosa lege gradbenih parcel na teren, sklepali so se aneksi 
k pogodbam namesto razlastitve in zadeve so se zemljiškok- 
njižno izvajale. Sklenjenih je bilo 320 pogodb. Za plačilo 
odškodnin je bilo porabljenih 90 mio SIT. 

2.3. GRADNJA AVTOCEST 

2.3.1. NADALJEVANJE GRADNJE NOVIH AVTOCESTNIH 
ODSEKOV, KI SO SE ZAČELI GRADITI V LETU 1994 

2.3.1.1. PROGRAM NADALJEVANJA GRADENJ ZAČETIH 
V LETU 1994 

V letu 1995 je v Programu dela DARS d. d. predvideno nadalje- 
vanje gradnje naslednjih desetih avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 — Štajerska 

1. Šentilj — Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 
46,9 km 

Projekt 2 — Celje 

3. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 
km 
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Projekt 3 — Gorenjska — Dolenjska 

4. Malence — Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,6 
km 
5. Zadobrova — Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,2 km 

Projekt 4 - Primorska 

6. Razdrto - Čebulovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,8 
km, gradnja manjkajočih viaduktov 
7. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna 
avtocesta, dolžina 5,1 km 
8. Divača — Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
9. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
10. Selo — Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 
km 

Skupno je bilo v obdobju od januarja do junija 1995 v gradnji 
82,0 km novih štiripasovnih avtocest in 46,9 km dodatnih 
dveh pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti. 

V letu 1995 so predvidena sredstva za pričetek gradnje dveh 
odsekov in sicer: 

1. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 14,1 
km in 
2. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
21,4 km. 

Tako bi bilo koncem leta 1995 v gradnji ali pripravljeno za 
gradnjo 117,5 km novih štiripasovnih avtocest in 46,9 dodat- 
nih dveh pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti ali 
skupaj 164 km gradbišč. 

2.3.1.2. REALIZACIJA GRADENJ V LETU 1995 

PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA 

2.3.1.2.1. ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 

Priprave na gradnjo 
i 

Dopolnjeval se je projekt za izvedbo glede na nekatere spre- 

membe v zvezi z geološkimi podatki in spremembo lokacije 
cestninske postaje. 

Pogodbeno oddana dela 

Delo na trasi AC izvajata slovenski podjetji SCT d. d. in GIZ 
Gradiš, prestavitve elektrovodov pa Elektro Maribor. 

Pogodbi z izbranima izvajalcema za traso AC sta bili podpi- 
sani 7. 6. 1994. 

Vrednost del, ki jih izvaja SCT d. d., je 2.031 mio SIT, vrednost 
del, ki jih izvaja GIZ Gradiš pa 1.695 mio SIT. 

Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela 
3.727 mio SIT (trasa AC, premostitveni objekti, viadukt) in 
prestavitev elektrovodov 43,120 mio SIT. 

Rok dokončanja je oktober 1996. 

Dela so se pričela v juniju 1994. Po prvotnem planu bi se dela 
morala pričeti konec marca 1994, vendar se je pričetek del 
zavlekel zaradi postopka pridobivanja posojila EBRD. 

Izvedena dela 

V obdobju od januarja do junija 1995 so se izvajala naslednja 
pomembnejša dela: 

- zemeljska dela na trasi AC, 
- gradnja deviacij lokalnih cest, 
- regulacije potokov, 
- gradnja 6 objektov 5 - 50 m, 
- gradnja viadukta Kresnica, 
- prestavitev elektrovodov. 

Dela so potekala v zahtevnih geoloških razmerah z velikim 
vplivom vremenskih pogojev. Predvsem zemeljska dela niso 
sledila predvideni dinamiki. Zimska prekinitev, ki je bila pred- 
videna do marca 1995 se je zaradi slabih vremenskih razmer 
zavlekla do sredine meseca aprila. Težave je imel tudi izvaja- 
lec Gradiš s kadrovsko zasedbo na gradnji premostitvenih 
objektov. 

Opis postavke Enota 

mere 

Planirano 

januar - junij 

1995 

Realizirano 
januar - junij 

1995 

% realizacije 

v obdobju 
januar - junij 

Količina 
celotne 

gradnje 

% 

realizacije 

celotne grad. 

Trasa AC: 

Izkop humusa 
3 m 53.200 75.860 143 161.469 47 

Izkop zemljine m3 440.900 219.780 50 1,243.868 18 

Nasipi m3 389.400 220.180 57 1,231.653 18 

Viad. Kresnica 

- temeljenje % 13 12,5 93 100 12,5 

- spodnja konstr. % 84 55 65 100 55 

- zgornja konstr. % 35 26 74 100 26 

nadvoz 4-01 % 61 32 52 100 32 

nadvoz 4-02 % 59 42 71 100 42 

nadvoz 4-03 % 61 36 59 100 36 

nadvoz 4-05 % 50,5 26 51 100 26 

podvoz 3-01 % 65 73 112 100 73 

most 5-01 % 38 14 37 100 14 

FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 
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Prešle d fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 
Projektiranje 2.000 4.058 202,9 29.160 13,9 
Odkupi in odškodnine - 842 - 461.605 0,2 
Gradnja 858.500 851.463 99,2 4.273.752 19,9 
Ostalo 6.000 10.358 172,6 6.483 159,8 
SKUPAJ 866.500 866.721 100,0 4.771.000 18,2 
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Dinamika gradbenih del je bila v prvem polletju nekoliko 
manjša od planirane, ker: 

- so bile vremenske razmere slabše, kot se je pričakovalo 
(predvsem v marcu in juniju), 
- ker je imel izvajalec Gradiš organizacijske težave, 
- zaradi slabih geološko - geomehanskih razmer na trasi AC, 
ki so zahtevala spremembo tehnologije gradnje in 
- ker so nastopila obsežnejša dodatna dela, ki so upoštevana 
v finančnem prikazu, ne pa v fizični realizaciji pomembnejših 
postavk. 

2.3.1.2.2. HOČE - ARJA VAS, dolžina 46,9 km 

Priprave na gradnjo 

Dopolnjevali so se projekti vodnih ureditev. Dokončno se je 
na Projektnem svetu DARS d. d potrdil koncept priključka in 
navezovalne ceste Lopata. Izdelovala se je zasnova priključka 
Ljubečna. Dopolnjevali so se projekti opreme za oba predora 
Pletovarje in Golo rebro. Izdelovali so se projekti protihrupne 
zaščite. 

Izvedel se je razpis za zasnovo nove cestninske postaje Te- 
panje. 

Pogodbeno oddana dela 

Do sedaj oddana dela so dobila slovenska podjetja SCT d. d., 
GIZ Gradiš, GIP Pionir, CP Celje in Rudis. Dela na celotnem 

avtocestnem odseku v skladu s terminskim planom še niso 
oddana. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 22.4.1994, 
10.6.1994, 9.9.1994, 21.10.1994 in 4.4.1995 

Vrednost del, ki jih izvaja SCT d. d. je 1.363 mio SIT. Vrednost 
del, ki jih izvaja GIZ Gradiš je 2.484 mio SIT. Vrednost del, ki 
jih izvaja GIP Pionir je 75 mio SIT. Vrednost del, ki jih izvaja 
CP Celje je 956 mio SIT. Vrednost del, ki jih izvaja Rudis pa 48 
mio SIT. 

Skupno je vrednost do sedaj oddanih gradbenih del 4.926 mio 
SIT. 

Rok dokončanja gradbenih del je november 1997. 

Dela so se pričela v maju 1994. 

Izvedena dela 

V obdobju od januarja do 30. junija 1995 so se na tej trasi 
dolžine 46.9 km, ki predstavlja dograditev dvopasovne AC 
v štiripasovnico, izvajala na trasi, 6 viaduktih, 15 mostovih, 
5 podvozih, 2 predorih, eni deviaciji regionalne ceste nasled- 
nja pomembnejša dela: 

- začela so se dela na trasi v dolžini 22.53 km (pododseka 3/1 
in 3/3) 
- viadukt 60-21, 
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20 objektov 5-50 m, 
deviacija regionalne ceste R-345, 
viadukt 60-24, 
viadukt 60-25, 
viadukt 60-26, 

- zaključena so izkopna in podporna dela na predoru Pleto- 
varje 
- začela so se izkopna in podporna dela na predoru Golo 
rebro, 
- viadukt 60-27 in 
- viadukt 60-28. 

FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 

Opis postavke 
Enota 

mere 
Planirano 

januar 
junij 

1995 

Realizirano 
januar 
junij 

1995 

% realizacije 
v obdobju 

j an.- junij 

Količina 
celotne 
gradnje 

% 
realizacije 

celotne 
gradnje 

trasa Hoče-Slov Bistr. 

- preddela % 100 48 48 100 48 
- zemeljska dela % 32 65 203 100 65 
- voziščne konstr. % 34 3 9 100 3 
- odvodnjavanje % 48 8 17 100 8 
- oprema ceste % 41 16 39 100 16 
- mali objekti % 56 70 125 100 70 

viadukt 60-21 

- spodnja konstr. % 100 100 

- zgornja konstr. % 100 100 
- krov % 57 40 70 100 40 

- odvodnjavanje % 100 20 20 100 20 

- prometna ured. % 100 6 6 100 6 

podvoz 30-31 % 100 95 95 100 95 

most 50-33 % 96 96 100 100 96 

most 50-34 % 96 96 100 100 96 

most 50-35 % 85 85 100 100 85 

most 50-36 % 96 91 95 100 91 

trasa Slov. Konj.-Dramlje 

- preddela % 51 25 49 100 25 

- zemeljska dela % 12 2 17 100 2 

- voziščne konstr. % 12 1 8 100 1 

- oprema ceste % 12 6 50 100 6 

- mali objekti % 21 34 162 100 34 

deviacija R 345 

- zemeljska dela % 56 24 43 100 24 

- voziščna konstr. % 58 55 95 100 55 

- odvodnjavanje % 54 8 15 100 8 

- prepust % 58 58 100 100 58 

viadukt 60-24 

- spodnja konstr. % 25 51 204 100 51 

- zgornja konstr. % 28 52 186 100 52 

most 50-41 % 100 85 

viadukt 60-25 

- spodnja konstr. % 100 100 
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Opis postavke 

Enota 

mere 

Planirano 
januar 

junij 

1995 

Realizirano 

januar 
junij 

1995 

% realizacije 
v obdobju 

jan.-junij 

Količina 

celotne 
gradnje 

% 

realizacije 
celotne 

gradnje 

- zgornja konstr. % 46 47 102 100 47 

viadukt 60-26 

- spodnja konstr. % 100 100 

- zgornja konstr. % 52 50 96 100 50 

- krov % 25 14 56 100 14 

- odvodnjavanje % 100 35 35 100 35 

podvoz 30-35 % 63 37 59 100 37 

most 50-40 % 46 26 56,5 100 26 

most 50-43 % 34 31 91 100 31 

most 50-44 % 55 54 98 100 54 

predor Pletovarje 

- izkop in zav. pred. cevi % 46 55 120 100 55 

- hidroizolacija % 64 35 55 100 35 

- betonska obloga % 35 27 77 100 27 

predor Golo rebro 

- izkop in zav. pred. cevi % 47 41 87 100 41 

viadukt 60-27 

- spodnja konstr. % 100 100 

- zgornja konstr. % 51 14 27 100 14 

- oprema objekta % 46 39 85 100 39 

viadukt 60-28 

- spodnja konstr. % 100 100 

- zgornja konstr. % 22 4 18 100 4 

- oprema objekta % 100 70 70 100 70 

podvoz 30-37 % 96 96 100 100 96 

most 50-47 % 100 100 100 100 100 

most 50-48 % 96 93 97 100 93 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 30.000 28.736 95,8 120.000 23,9 

Odkupi in odškodnine 60.000 0 0,0 160.000 0,0 

Gradnja 1.808.591 1.332.722 73,7 9.904.414 13,5 

Ostalo 18.000 2.848 15,8 2.076 137,2 

SKUPAJ 1.916.591 1.364.306 71,2 10.186.490 13,4 
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Dejanska realizacija gradbenih del je manjša od planirane 
zaradi: 

- zapletov pri pridobivanju vodnogospodarskega soglasja in 
dodatnih novih zahtev v zvezi z urejanjem vodotokov in objek- 
tov za čiščenje voda, 
- slabih vremenskih razmer, 
- težav podjetja Pionir z likvidnostjo in 
- pogajanj z EBRD za sofinanciranje gradnje pododseka 3/4 
in viaduktov 60-22 in 6-23 ter s tem kasnitve pri oddaji del. 

PROJEKT 2 - CELJE 

2.3.1.2.3. ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Priprave na gradnjo 

V obravnavanem obdobju so se pridobivala še preostala 
nepridobljena zemljišča. Dne 24.3.1995 je bilo izdano prvo 
enotno dovoljenje za gradnjo 5. gradbenega odseka pri Vran- 
skem. Dne 22. 4. 1995 je bilo izdano enotno dovoljenje za 
gradnjo za prestavitve in zaščito magistralnega plinovoda M2. 
Dne 5. 6. 1995 je bilo izdano enotno dovoljenje za gradnjo za 
križanje avtoceste z železnico v Šempetru. Dne 12. 6. 1995 je 
bilo izdano enotno dovoljenje za gradnjo 1. gradbenega 
odseka. Dne 15. 6. 1995 je bilo izdano enotno dovoljenje za 
gradnjo 4. gradbenega odseka. Za vse odseke so se v tem 
času pridobivala vodnogospodarska soglasja in soglasja 
posameznih upravljalcev komunalnih in drugih vodov. 
Izvajalci so izdelovali projekte premostitvenih objektov in 
prestavitev komunalnih vodov in naprav, ki so jih pogodili po 
principu ključ v roke. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi navedenih postopkov so delo dobila naslednja 

podjetja: Callisto Pontello S. p. A. in Tirrena Scavi S. p. A., 
Italstrade S. p. A., SCT d. d. in GIP Pionir p. o. 

Pogodbe z izbranima italijanskima izvajalcema in GIP Pionir- 
jem so bile podpisane 21.11.1994. Pogodba s SCT d. d. je bila 
podpisana 14.12.1994. 

Vrednost del, ki jih izvaja Callisto Pontello je 5.168 mio SIT. 
Vrednost del, ki jih izvaja Italstrade je 1.289 mio SIT. Vrednost 
del, ki jih izvaja SCT d. d. je 231 mio SIT. Vrednost del, ki jih 
izvaja GIP Pionir pa je 97 mio SIT. 
Skupno je vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela 
6.785 mio SIT. 

Rok dokončanja del je 24 mesecev od uvedbe izvajalcev 
v delo. Izvajalci so bili v prvem polletju 1995 uvedeni v delo 
le na 5. gradbenem odseku v dolžini 2.680 m in sicer dne 
29.03.1995. Za izvedbo del na 4. gradbenem odseku v dolžini 
8.150 m in 1. gradbenem odseku v dolžini 570 m je bilo 
enotno dovoljenje za gradnjo izdano sredi junija 1995. 

Izvedena dela 

Na 5. gradbenem odseku so se izvajale prestavitve kumunal- 
nih vodov in naprav (vodovod, PTT, elektrika, zaščita plino- 
voda), zemeljska dela (odriv humusa, izkopi, nasipi), regula- 
cije vodotoka Bolska in pripravljalna dela, izkopi temeljev in 
betoniranje temeljev za premostitvene objekte. Na 4. gradbe- 
nem odseku so se v mesecu juniju 1995 izvajala pripravljalna 
dela, čiščenje terena in odriv humusa. 

V gradnji je bila osnovna šola Trnava, ki predstavlja nado- 
mestno osnovno šolo za obstoječo, ki jo bo potrebno porušiti. 

Izvajal se je posek drevja na celotni trasi. 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

•% 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar - junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 24.000 48.060 200,3 136.500 35,2 

Odkupi in odškodnine 42.000 530.517 1263,1 2.236.000 23,7 

Gradnja 2.394.000 256.139 10,7 8.983.000 2,9 

Ostalo 0 22.716 - 112.000 20,3 

SKUPAJ 2.460.000 857.432 34,9 11.467.500 7,5 

ARJA VAS - VRANSKO 

1995 
"PLAN - KUMULATIVA [□ PLAN — REALIZACIJA REALIZACIJA - KUMULATIVA] 
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Manjša poraba sredstev od planirane je posledica dejstva, da 
so se v prvem polletju 1995 izvajala dela le na 5. gradbenem 
odseku v dolžini 2.680 m, kar predstavlja 13% celotne dolžine 
trase avtoceste. Del na ostalih odsekih ni bilo mogoče izvajati, 
ker zaradi težav pri odkupih zemljišč še niso bila pridobljena 
enotna dovoljenja za gradnjo. 

Projekt 3 - Gorenjska-Dolenjska 
2.3.1.2.4. Zadobrova-Tomačevo, dolžina 4,2 km 

Priprave na gradnjo 

Pridobivala so se še zadnja nepridobljena zemljišča. Za tri 
lastnike zemljišč, s katerimi ni bil možen sporazum, so bili 
pripravljeni predlogi za razlastitev. Ostala zemljišča so bila 
pridobljena. 

Dokončani so bili vsi projekti za traso ceste, deviacije in 
projekti, ki jih mora izvajalec izdelati v okviru oddaje del 
objektov in naprav po načelu »ključ v roke«. 

Pridobivala so se potrebna soglasja za enotno dovoljenje za 
gradnjo in usklajevali vsi potrebni dokumenti za to dovoljenje. 

Za 10 premostitvenih objektov je bilo v juniju izdano enotno 
dovoljenje za gradnjo. 

Posebno zahtevno je bilo pridobivanje soglasja javnega 
podjetja Vodovod - Kanalizacija - VO-KA, ki je pogojevalo 
svoje soglasje z zelo ostrimi pogoji za zaščito podtalnice, ki 
napaja vodarno Hrastje v Ljubljani. Pogoje za to soglasje je 
pripravljalo več strokovnih komisij, med njimi tudi komisija 
strokovnjakov za problematiko pitne vode v Ljubljani. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo dobilo 
slovensko podjetje SCT d. d.. 

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 14.10.1994.. 

Vrednost podpisane pogodbe za gradbena dela je 2.304 mio 

- Rok dokončanja je november 1996. 

Izvedena dela 

Dela na trasi se še niso pričela izvajati. Izvajalec je bil v juniju 
uveden v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvo- 
zov, 4 podvozi). 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 6.000 4.051 67,5 30.000 13,5 

Odkupi in odškodnine 17.400 45.700 262,6 655.600 7,0 

Gradnja 877.100 38.288 4,4 2.403.513 1,6 

Ostalo 17.500 4.831 27,6 16.400 29,5 

SKUPAJ 918.000 92.870 10,1 3.105.513 3,0 

ZADOBROVA - TOMAČEVO 

1995 
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Dela na trasi se še niso pričela predvsem zaradi: 
- dolgotrajnega pridobivanja vodnogospodarskega soglasja, 
- nepravočasne priprave dokumetacije in soglasij, ki jih 
morajo pridobiti izvajalci za objekte in naprave oddane po 
sistemu ključ v roke in 
- zaradi nepridobljenih zemljišč. 

2.3.1.2.5. Malence—Šentjakob, dolžina 9,6 km 

Priprave na gradnjo 

Pridobivala so se zemljišča. Na nekaterih področjih kot npr. 
Rudnik so pridobljena že vsa potrebna zemljišča, drugod npr. 
v Zadobrovi pa le 39 %. V povprečju je pridobljeno 64 % vseh 
potrebnih zemljišč. Reševala se je problematika nadomestnih 
gradenj za stanovanjske objekte. 

Skupaj z Ministrstvom za zdravstvo se je uspešno reševala 
problematika gradnje nadomestnih objektov za Psihiatrično 
kliniko. Izdelan je bil lokacijski načrt za nadomestne objekte, 
pridobivajo se upravna dovoljenja. 

Izdelovale so se terenske meritve in dokončevali projekti trase 
in deviacij. Izvajalec je izdeloval projekte objektov in naprav, 
ki so oddani po sistemu »ključ v roke«. 

Mesto Ljubljana še ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju 

s Katero bi zagotovilo 25 % financiranje severne obvoznice 
Tomačevo — Zadobrova in vzhodne avtoceste Malence 
- Šentjakob. Zato DARS d. d. še ni mogel zaključiti finančne 
konstrukcije, kar ima za posledico, da še ni razpisana gradnja 
predora Golovec. 

Pridobivala so se potrebna soglasja in vodile aktivnosti za 
pridobitev delnih enotnih dovoljenj. Za razcep Malence je bilo 
v maju izdano enotno dovoljenje za gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo na trasi 
avtoceste dobilo slovensko podjetje SCT d. d.. 

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v decembru 
1994. 

Vrednost del, ki jih bo izvajal SCT d. d., je 7.386 mio SIT. 

Rok dokončanja je april 1997. 

Izvedena dela 

Dela na trasi in objektih se še niso pričela, razen razcepa 
Malence, kjer je bil izvajalec v mesecu maju uveden v delo. 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar - junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 30.500 37.593 123,3 253.600 14,8 

Odkupi in odškodnine 59.300 446.871 753,6 3.031.000 14,7 

Gradnja 1.623.100 61.768 3,8 10.335.680 0,6 

Ostalo 62.400 11.547 18,5 53.100 21,7 

SKUPAJ 1.775.300 557.779 31,4 13.673.380 4,1 

ŠENTJAKOB - MALENCE 

500.000 

4.000 000 

fc V5 

1995 
PLAN — REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVAj 

Dela na ostalih odsekih trase, razen razcepa Malence, se še 
niso pričela predvsem zaradi nepridobljenih zemljišč. 

Projekt 4 — Primorska 

2.3.1.2.6. Čebulovica-Divača z razcepom Divača dolžina 5,1 
km 

Priprave na gradnjo 

V tem obdobju se je dokončevala zadnja potrebna projektno- 
-tehnična dokumentacija, ki je zajemala predvsem dela na 
opremi avtoceste, počivališču Divača in nekatere spremembe, 
ki so jih naknadno pogojevale lokalne skupnosti. 

Primorje podpisan aneks za dodatna in več dela v vrednosti 
589 mio SIT. 

Vrednost del na trasi, ki jih izvajata SCT d. d. (vodilni partner) 
in SGP Primorje je 2.814 mio SIT. Vrednost del na objektih, ki 
jih izvaja SCT d. d. je 45 mio SIT. Vrednost del, ki jih izvaja 
SGP Primorje je 132 mio SIT. Vrednost del, ki jih izvaja GIZ 
Gradiš je 179 mio SIT. Vrednost del, ki jih izvaja GPG Grosup- 
lje je 91 mio SIT. Skupna vrednost podpisanih pogodb in 
aneksa za gradbena dela je 3.263 mio SIT. 

Pogodbeni rok dokončanja del za traso AC v glavni smeri 
proti Kopru je 27. julij 1995, rok dokončanja del na Razcepu 
Divača pa je 27. oktober 1995. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi javnega razpisa so dela na trasi dobila slovenska 
podjetja SCT d. d. (vodilni partner) in SGP Primorje, dela na 
objektih sta poleg omenjenih izvajalcev izvajala tudi GIZ Gra- 
diš in GPG Grosuplje. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 27.5.1994 
(objekti) in 17.6.1994 (trasa). 

Dne 10.05.1995 je bila z SCT Ljubljana podpisana pogodba 
o izdelavi Prometne opreme v vrednosti 175 mio SIT. 

Dne 30.06.1995 je bil z SCT Ljubljana (vodilni partner) in SGP 

Dela so se pričela konec julija 1994. 

Izvedena dela ' 

Na tem odseku so se izvajala dela na trasi, razcepu Divača, 
4 podvozih, 3 nadvozih in 2 viaduktih. Na trasi so se izvajala 
zaključna zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju, prometni 
opremi in pripravi odseka za tehnični pregled. 

Na objektih so se izvajala zaključna dela, ki so zajemala 
predvsem dela na hidroizolaciji, dela na prehodih med cesto 
in objektom, asfaltiranju in odpravi napak, ugotovljenih na 
tehničnem pregledu. 
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FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 

Opis postavke Enota 

mere 

Planirano 
januar - 

junij 

1995 

Realizirano 

januar - 

junij 
1995 

% 
realizacije 

v obdobju 
jan.-jun.95 

Količina 

celotne 

realizacije 

% realizacije 

celotne 

gradnje 

izkopi 
3 m 510.778 616.605 121 1.426.762 43 

nasipi 
3 m 342.945 322.956 94 1.090.360 30 

cementna 
stabilizacija 

J m 55.400 68.890 124 85.854 80 

asfalti 
2 m 226.053 232.353 103 290.789 80 

podvoz 0-30-1 % 20 30 150 100 30 

podvoz 0-30-2 % 30 21 70 100 21 

podvoz 0-30-3 % 17 18 106 100 18 

podvoz 0-30-4 % 0 28 - 100 28 

nadvoz 0-40-1 % 92 83 90 100 83 

nadvoz 0-40-2 % 89 85 95,5 100 85 

nadvoz 0-40-3 % 80 76 95 100 76 

viadukt 0-50-1 % 45 41 91 100 41 

viadukt 0-50-2 % 38 41 108 100 41 

Preeled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 0 15.231 21.146 72,0 

Odkupi in odškodnine 0 13.047 - 157.855 8,3 

Gradnja 961.159 1.831.834 190,6 2.698.414 67,9 

Ostalo 45.450 959 2,1 1.099 87,3 

SKUPAJ 1.006.609 1.861.071 184,9 2.878.514 64,7 

V planu je bila predvidena finančna realizacija dela razcepa 
Divača v sklopu odseka Divača - Dane, vendar se je stvarna 
realizacija vršila v sklopu odseka Čebulovica - Divača. To je 

razlog, da fizična in finančna realizacija na odseku Čebulo- 
vica - Divača izkazujeta razmeroma visoko vrednost, medtem 
ko na odseku Divača - Dane plan ni dosežen. 
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Dela na odseku so potekala v glavnem skladno s postavljeno 
dinamiko. Zamude so bile samo na nekaterih objektih. Te 
zamude niso ogrozile končnega roka za celotni AC odsek. 
Otvoritev glavne smeri proti Kopru bo pred pogodbenim 
rokom. 

2.3.1.2.7. Divač-Dane, dolžina 8,4 km 

Priprav« na gradnjo 

Dopolnjevala se je projektno-tehnična dokumentacija za 
počivališče Povir in pripravljal se je razpis za projektno-teh- 
nično dokumentacijo za cestninsko postajo Dane. 

Pogodbeno oddana dala 

Na podlagi javnega razpisa so dela na trasi in objektih dobila 
slovenska podjetja SGP Primorje (vodilni partnar), SCT d. d. 
in SGP Kratki zidar. 

Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 27.5.1994 
(objekti) in 17.6.1994 (traaa). 

Dne 14.12.1994 je bil z SGP Primorje (vodilni partner), SCT d. 
d. in Kraiki zidar podpisan aneks za dodatna dela v višini 407 
mio SIT. 

Vrednost del na trasi, ki jih izvajajo SGP Primorje (vodilni 
partner), SCT d. d. in Kraški zidar je 1.440 mio SIT. 

Vrednost del na objektih, ki jih izvaja SCT d. d. je 80 mio SIT. 
Vrednost del, ki jih izvaja SGP Primorje je 27 mio SIT. Vred- 
nost del, ki jih izvaja Kraški zidar pa je 60 mio SIT. 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksa za gradbena 
dela je 1.608 mio SIT. 

Rok dokončanja je maj 1996. 

Dela so se pričela konec julija 1994. 

Izvedena dela 

Na tem odseku so se izvajala dela na trasi, 3 podvozih in 
2 nadvozih. 

Na trasi so se izvajala zemeljska dela, odvodnjavanje. Pričela 
so se izvajati dela na zgornjem ustroju AC. 

Na podvozih so se izvajala dela na zgornji konstrukciji, na 
nadvozih pa so se izvajala dela na zgornji in spodnji konstruk- 
ciji. 
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FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 

Opis postavke Enota 

mere 

Planirano 

januar - junij 

1995 

Realizirano 

januar -junij 

1995 

%realizacije 
v obdobju 

jan.-junij 

Količine 

celotne 

gradnje 

% 

realizacije 
celotne 
gradnje 

izkopi m 169.069 126.067 75 457.524 28 
nasipi 3 m 104.801 118.517 113 330.601 36 
odvodnjavanje rv,1 

m 5.020 4.185 83 6.091 69 

podvoz 0-30-5 % 100 58 58 100 58 

podvoz 0-30-6 % 0 19 - 100 19 

podvoz 0-30-7 % 0 15 - 100 15 

podvoz 0-40-4 % 84 82 98 100 82 

podvoz 0-40-5 % 0 57 - 100 57 

Presled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar - junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 0 11.485 - 18.427 62,3 

Odkupi in odškodnine 0 6.875 - 118.622 5,8 

Gradnja 760.830 479.402 63,0 3.321.195 14,4 

Ostalo 44.100 4.041 9,2 7.186 56,2 

SKUPAJ 804.930 501.803 62,3 3.465.430 14,5 
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Dela na odseku so potekala v skladno s postavljeno dina- 
miko. Zamude so bile samo na nekaterih objektih. Te 
zamude ne ogrožajo končnega roka za celotni AC odsek. 

2.3.1.2.8. Dane-Fernetlči, dolžina 3,8 km 

Priprave na gradnjo 
V tem obdobju se je zaključevala projektno-tehnična doku- 
mentacija za traso in deviacije. Pridobivala so se soglasja za 
enotno dovoljenje za gradnjo. Intenzivno so se pridobivala 
doslej še nepridobljena zemljišča. Intenzivno se je vršilo pri- 
dobivanje enotnih dovoljenj za izvedbo pripravljalnih del. 
V nekaterih primerih so se pripravljali predlogi razlastitev. 
Izvajalec je izdeloval projekte za objekte, ki jih je pogodil po 
sistemu »ključ v roke«. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi javnega razpisa so dela na trasi, predoru in desetih 
objektih dobila slovenska podjetja SGP Primorje kot nosilec 
posla skupaj z SCT d. d. in SGP Kraški zidar. 
Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane 14.12.1994 (7 
objektov) in 03.03.1995 (trasa, predor in 3 objekti). 

Vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela je 2.797 mio 
SIT. 
Izvedena dela 
Izvajajo se pripravljalna dela, za katera je bilo 13.06.1995 
pridobljeno enotno dovoljenje. 

Gradnja se še ni pričela. 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar - junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 0 37.778 - 48.880 77,3 

Odkupi in odškodnine 0 99.706 - 103.167 96,6 

Gradnja 397.500 18.344 4,6 3.130.750 0,6 

Ostalo 12.500 518 4,1 52.102 1,0 

SKUPAJ 410.000 156.346 38,1 3.334.899 4,7 

DANE-FERNETIČI 

I 000.000 

900.000 

1995 
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Gradnja se še ni pričela ker: 

- izvajalci še niso uvedeni v delo, 
- niso pridobljena vsa zemljišča, 
- ni še vseh soglasij, 
- ni še enotnega gradbenega dovoljenja za gradnjo. 

2.3.1.2.9. Selo-Šemp«ter, dolžina 11,8 km 

Priprave na gradnjo 

V tem obdobju se je izdelala tehnična dokumentacija za 
prestavitev plinovoda, odvod meteorne vode, zadrževalne 
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bazene, regulacije in javno razsvetljavo priključka Selo in 
Vogrsko. 

Izdelana je tudi projektna dokumentacija za priključek Selo in 
Vogrsko, ki še ni revidirana, »klic v sili«, podporni zid Pojav- 
nik in hortikulturna ureditev. 

V izdelavi je tudi projektna dokumentacija počivališča, cest- 
ninske postaje, prometne ureditve in protihrupne zaščite. 

Pogodbeno oddana dela 

Na podlagi javnega razpisa sta delo na trasi dobili slovenski 
podjetji SGP Primorje (vodilni partner) in SCT d. d., dela na 
objektih sta poleg omenjenih izvajalcev izvajala tudi Kraški 
zidar ter italijansko podjetje Italstrade (viadukt Lijak). 

Pogodbe z izbranimi izvajalci na trasi in objektih so bile 
podpisane 10.6.1994. 

V tem polletju so bili tudi sklenjeni aneksi za dodatna dela 
v vrednosti 166 mio SIT. 

Vrednost del na trasi, ki jih izvajata SGP Primorje (vodilni 
partner) in SCT d. d. je 2.907 mio SIT. Vrednost del na 

objektih, ki jih izvaja SCT d. d. je 218 mio SIT, vrednost del, ki 
jih izvaja SGP Primorje pa 339 mio SIT. Vrednost del, ki jih 
izvaja Kraški zidar je 89 mio SIT, vrednost del, ki jih izvaja 
ITALSTRADE iz Italije pa 489 mio SIT. 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksa za gradbena 
dela je 4.337 mio SIT. 

Rok dokončanja je maj 1996. 

Dela so se pričela konec julija 1994. 

Izvedena dela 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, 5 podvozih, 7 nad- 
vozih, 4 mostovih in 2 viaduktih. 

Na trasi so se izvajala zemeljska dela, odvodnjavanje, regula- 
cije in prestavitve. 

Na podvozih so se izvajala dela na zgornji konstrukciji. Na 
nadvozih so se izvajala dela na temeljenju, spodnji in zgornji 
konstrukciji. Na viaduktih so se izvajala dela na temeljenju, 
spodnji in zgornji konstrukciji. 

FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 

Opis postavke Enota 

mere 

Planirano 
anuar - junij 

1995 

Realizirano 

anuar - junij 

1995 

% 

realizacije 
v obdobju 
an. - junij 

Vrednost 

celotne 
gradnje 

% 
realizacije 

celotne 

gradnje 

izkopi 
3 

m 617.350 738.550 120 1.468.985 50 

nasipi m3 634.870 651.350 103 1.382.000 47 

odvodnjavanje m1 10.100 9.793 97 36.500 27 

podvoz 3-9 % 100 0 0 100 0 

podvoz 3-9A. % 10 11 110 100 11 

podvoz 3-10 % 0 8 - 100 8 

podvoz 3-11 % 0 6 - 100 6 

podvoz 3-12 % 18 22 122 100 22 

podvoz 3-13 % 6 6 100 100 6 

nadvoz 4-14 % 57 67 117,5 100 67 

nadvoz 4-15 % 17 11 65 100 11 

nadvoz 4-16 % 37 57 154 100 57 

nadvoz 4-17 % 17 34 200 100 34 

nadvoz 4-18 % 0 66 - 100 66 

nadvoz 4-19 % 16 14 87,5 100 14 

nadvoz 4-20 % 0 58 - 100 58 

most 5-9 % 97 0 0 100 0 

most 5-11 % 9 74 822 100 74 

most 5-13 % 42 49 117 100 49 

most 5-14 % 43 36 84 100 36 

most 5-15 % 16 18 112,5 100 18 

viadukt 6-14 % 51 36 71 100 36 

viadukt 6-15 % 47 37 79 100 37 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar - junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 0 17.891 - 24.146 74,1 

Odkupi in odškodnine 0 11.808 - 174.055 6,8 

Gradnja l.252.920 1.418.270 113,2 5.714.012 24,8 

Ostalo 63.000 3.667 5,8 1.099 333,7 

SKUPAJ 1.315.920 1.451.636 110,3 5.913.312 24,5 
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SELO - ŠEMPETER 

Ker se dela izvajajo pretežno v flišnatem in glinenem terenu, 
je prišlo do zastojev pri gradnji zaradi neugodnih vremenskih 
razmer v prvih treh mesecih letošnjega leta. 

Na nekaterih objektih so se dela odvijala hitreje, kot je bilo 
predvideno, na nekaterih objektih pa so dela zaostajala. 

Kljub vsem zamudam končni rok izgradnje avtoceste ni 
ogrožen. , 

2.3.2. Nadaljevanje gradenj avtocest 
Projekt 4 - Primorska 

2.3.2.1. Razdrto-Čebulovica, dolžina 8,8 km, gradnja manj- 
kajočih viaduktov 

Pogodbeno oddana dela 

Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa 
sta viadukta Goli vrh in Bandera. 

Na podlagi javnega razpisa je gradnjo viadukta Goli vrh dobilo 

podjetje SCT d. d., gradnjo viadukta Bandera pa SGP Pri- 
morje. 

Pogodbi z izbranima izvajalcema sta bili podpisani 24.3.1994. 
Vrednost del, ki jih izvaja SCT d. d. je 323 mio SIT, vrednost 
del, ki jih izvaja SGP Primorje pa je 611 mio SIT. 

Za izvedbo priključkov k viaduktoma je bil sklenjen aneks 
v vrednosti 76 mio SIT. 

Skupno je vrednost gradbenih del 993 mio SIT. 

Rok dokončanja polovice obeh viaduktov je bil 20.11.1994 in 
sta se ga oba izvajalca držala, tako da je bil ta avtocestni 
odsek polovično predan prometu 23.11.1994. 

Rok dokončanja druge polovice je bil konec maja 1995. 

Izvedena dela 

Na viaduktu Goli vrh so se izvajala dela na zgornji konstrukciji 
levega pasu in opremi objekta, na viaduktu Bandera pa so se 
končala dela na narivanju konstrukcije in ostala dela na 
zgornji konstrukciji. 
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FIZIČNI PREGLED REALIZACIJE POMEMBNEJŠIH POSTAVK 

Opis postavke Enota 

mere 
Planirano 
januar -junij 

1995 

Realizirano 
januar-junij 

1995 

% 

realizacije 
v obdobju 

jan. - junij 

Količina 
celotne 

gradnje 

% 

realizacije 
celotne 
gradnje 

viadukt Goli vrh 

- spodnja konstrukcija % 2,5 2 80 100 2 
- zgornja konstrukcija % 100 100 
- krov % 29 29 100 100 29 
- odvodnjavanje % 51 51 100 100 51 
- prometna oprema % 42 42 100 100 42 
viadukt Bandera 

- spodnja konstrukcija % 2 2 100 100 2 
- zgornja konstrukcija % 36 36 100 100 36 
- krov % 43 43 100 100 43 
- odvodnjavanje % 20 20 100 100 20 
- prometna oprema % 50 50 100 100 50 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 0 0 - 3.500 0,0 

Odkupi in odškodnine 0 0 - 0 - 

Gradnja 246.000 182.838 74,3 1.017.582 18,0 

Ostalo 17.500 0 0,0 2.467 0,0 

SKUPAJ 263.500 182.838 69,4 1.023.549 17,9 

RAZDRTO - ČEBULOVICA 

1995 
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Dela potekajo skladno s terminskim planom. 

2.3.3. Pričetek gradnje novih AC odsekov 

2.3.3.1. Vransko-Blagovica, dolžina 14,1 km 

Priprave na gradnjo 

Izdelovale so se zadnje podloge za lokacijski načrt. Lokacijski 
načrt je bil v mesecu marcu izdelan in dne 24.3.1995 posredo- 
van Vladi Republike Slovenije v proceduro sprejema. Vlada 
RS je dne 30.3.1995 sprejela sklep o javni razgrnitvi, ki je 
trajala 1 mesec. V enomesečnem roku po javni razgrnitvi 
osnutka lokacijskega načrta so prizadete občine zbrale in 
posredovale MOP-u pripombe na osnutek LN. V mesecu 
juniju so se pripravljali odgovori na pripombe, podane v javni 
obravnavi osnutka LN. 

Izvajala so se geološka vrtanja za izdelavo detajlnejših geolo- 
ških poročil namenjenih projektiranju predorov. 

Objavljen je bil razpis za geološko-geomehanske raziskave 
na trasi AC. Objavljen je bil razpis za izdelavo PGD, PZR in PZI 
projektov za traso AC, razpis za PZR in PED projekte za 
premostitvene objekte in razpis za PGD, PZR in PZI projekte 
predorov. Objavljen je bil tudi razpis za predkvalifikacijo za 
oddajo del. 

Ustanovljena je bila posebna ekspertna skupina priznanih 
strokovnjakov za spremljanje projektiranja in izvajanja predo- 
rov preko Trojan. 

Izvedena dela 
Na tem odseku se še niso izvajala dela. 

Presled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 
januar - junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 60.000 26.933 44,9 216.000 12,5 

Odkupi in odškodnine 10.000 10.269 102,7 560.000 1,8 

Gradnja 0 0 - 21.100.000 0,0 

Ostalo 30.000 481 1.6 30.000 1,6 

SKUPAJ 100.000 37.683 37,7 21.906.000 0,2 

VRANSKO - BLAGOVICA 

1995   

[r—l PLAN — REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA] 

V skladu z dinamiko gradnje avtocestne smeri zahod - vzhod, 
ki jo je sprejel Državni zbor dne 8.6.1994, je začetek gradnje 
tega avtocestnega odseka predviden konec leta 1995. Predlog 
Uredbe o lokacijskem načrtu bi moral biti zato pripravljen do 
konca septembra 1995. Vse aktivnosti v letu 1994 in nadaljnji 
potek priprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za 
okolje in prostor, bi morale zagotoviti, da bo Uredba Vlade 
R Slovenije v letu 1995 pravočasno sprejeta. 

Trenutno stanje posameznih aktivnosti ob upoštevanju šte- 
vilnih pripomb in predlogov podanih v javni obravnavi 
osnutka lokacijskega načrta kaže, da bo možno pridobiti 
Uredbo Vlade RS o lokacijskem načrtu do novembra 1995. 
To pomeni glede na program DARS d. d. za leto 1995 pri- 
bližno eno do dvomesečno zamudo. 
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2.3.3.2. Blagovica-šentjakob dolžina 21,4 km 

Priprave na gradnjo 

Izdelovale so se zadnje podloge za lokacijski načrt. Lokacijski 
načrt je bil v mesecu marcu izdelan in dne 10.3.1995 posredo- 
van Vladi Republike Slovenije v proceduro sprejema. Vlada 
RS je dne 16.3.1995 sprejela sklep o javni razgrnitvi, ki je 
trajala 1 mesec. V enomesečnem roku po javni razgrnitvi 
osnutka lokacijskega načrta so prizadete občine zbrale in 
posredovale MOP-u pripombe na osnutek LN. V mesecu 
juniju so se pripravljali odgovori na pripombe, podane v javni 
obravnavi osnutka LN. 

Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Objavljen je bil razpis za geološko-geomehanske raziskave 
na trasi AC. Objavljen je bil razpis za izdelavo PGD, PZR in PZI 
projektov za traso AC in razpis za PZR in PED projekte za 
premostitvene objekte. Objavljen je bil tudi razpis za predkva- 
lifikacijo za oddajo del. 

Začeli so se prvi razgovori z lastniki objektov, ki so predvideni 
za rušenje. 

Izvedena dela 

Na tem odseku se še niso izvajala dela. 

Opis postavke Planirano 

januar-junij 

Realizirano 

januar-junij 

% realizacije 

januar-junij 

Vrednost celotne 

investicije 

% realizacije 

od celotne inv. 

Projektiranje 45.000 0 0,0 1.258.015 0,0 

Odkupi in odškodnine 8.500 0 0,0 1.400.086 0,0 

Gradnja 0 0 - 11.237.550 - 

Ostalo 15.000 0 0,0 15.000 0,0 

SKUPAJ 68.500 0 0,0 13.910.651 0,0 

V skladu z dinamiko gradnje avtocestne smeri zahod - vzhod, 
ki jo je sprejel Državni zbor dne 8.6.1994, je začetek gradnje 
tega avtocestnega odseka predviden konec leta 1995. Predlog 
Uredbe o lokacijskem načrtu bi moral biti zato pripravljen do 
konca septembra 1995. Vse aktivnosti v letu 1995 in nadaljnji 
potek priprav za sprejem uredbe, ki jih vodi Ministrstvo za 
okolje in prostor, bi morale zagotoviti, da bo Uredba Vlade 
R Slovenije v letu 1995 pravočasno sprejeta. 

Trenutno stanje posameznih aktivnosti ob upoštevanju šte- 
vilnih pripomb in predlogov podanih v javni obravnavi 
osnutka lokacijskega načrta kaže, da bo možno pridobiti 
Uredbo Vlade RS o lokacijskem načrtu do novembra 1995. 
To pomeni glede na program DARS d. d. za leto 1995 pri- 
bližno eno do dvomesečno zamudo. 

2.3.4. Zaključna dela na avtocestah 

sever-jug 

Hrušica-Vrba 

Na tem AC odseku so se izvajala naslednja zaključna dela: 

- zavarovanje plazov na pobočju Mežakle, 
- hortikulturna ureditev pobočij, 
- oprema počivališča Jesenice, 
- obnova železniškega podvoza in deviacije s križiščem, 
- ureditev odvodnjavanja, 
- odprava napak v garancijski dobi. 

Malence-Šmarje Sap 

Na osnovi meritev so se izvedle dodatne protihrupne ograje in 
pasivna zaščita enega stanovanjskega objekta. 
Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja 
kanalizacije v Šmarju. 

Šmarje Sap-Višnja Gora 
Izvajajo se dela na ureditvi ceste Zgornja Duplica - Jerova vas 
in zaključila so se dela na protihrupnih ograjah v Šmarju. 
Pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin. 
Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Vzhod-zahod 

Obvoznica Šempeter 
Dopolnjevala se je projektno-tehnična dokumentacija. 
Z občino Nova gorica so se vršili dogovori v zvezi s skupno 
realizacijo tega objekta. 

MEJNI PREHOD VRTOJBA 

Dopolnjevala se je razpisna dokumentacija za ponovitev neu- 
spelega razpisa za oddajo del na nedokončanem mejnem 
prehodu in potekal je razpis za oddajo del. 

OBALNA CESTA 

Izvajala so se dela na polaganju obrabne plasti. 
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Pregled fakturirane realizacije - v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 
januar-junij 1995 

Realizirano 

januar - junij 1995 

% realizacije 

1. Hrušica - Vrba 173.000 41.940 24,2 

2. Malence - Šmarje 20.000 2.228 11,1 

3. Šmarje - Višnja gora 70.000 31.090 44,4 

4. Razcep Razdrto 24.000 5.533 23,1 

5. Razdrto - Čebulovica - 29.587 - 

6. Vrtojba - Šempeter 118.000 756 6,4 

SKUPAJ 405.000 111.134 27,4 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 
d. d. V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 1995 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Dela s področja rednega vzdrževanja avtocest za DARS d. d. 
opravlja Podjetje za vzdrževanje avtocest, s katerim je kot 
z edinim za ta dela usposobljenim izvajalcem bila v začetku 
leta 1995 podpisana pogodba za dela rednega vzdrževanja 
v letu 1995. 

V prvem tromesečju 1995 je bila količina snežnih padavin 
velika in priča smo bili pogostim vremenskim spremembam, 
zato je bilo potrebno poleg rednega 24-urnega dežurstva 
v 4 vzdrževalnih bazah uvesti še troizmensko delo in priprav- 
ljenost na domu. V času intenzivnega sneženja je bila na 
terenu istočasno celotna mehanizacija in delavci treh izmen. 

Zaradi pogostega posipanja cest s sredstvi proti zmrzovanju 
je bila nabavljena večja količina posipnih materialov in sicer 
za ca 60 mio SIT. 

V prvem tromesečju 1995 so bila nabavljena nova zaščitna 
sredstva, predvsem delovne obleke za celotno vzdrževalno 
osebje. Na ta način je poskrbljeno za večjo varnost delavcev, 
ki opravljajo vzdrževalna dela in posredujejo v primeru zasto- 
jev prometa, predvsem zaradi prometnih nesreč. Strošek 
nabave zaščitnih sredstev je znašal ca 50 mio SIT. 

V drugem tromesečju 1995 je potekalo intenzivno čiščenje 
cestnega telesa in opreme po zaključeni zimski službi, košnja 
trave in druga redna vzdrževalna dela. 

Dodatno obremenitev za delavce s področja rednega vzdrže- 
vanja predstavlja postavitev, vzdrževanje in odstranitev veli- 
kega števila zapor prometa zaradi gradnje novih avtocestnih 
odsekov in investicijskega vzdrževanja obstoječih avtocest. 

Stroški rednega vzdrževanja (fakturirana realizacija) so tako 
v prvem polletju 1995 znašali 608,1 mio SIT in so za 38,8% 
presegli za to obdobje planirane stroške. 

3.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Realizacija investicijskega vzdrževanja avtocest je bila 
v prvem tromesečju 1995 nizka, saj v zimskem času zaradi 
vremenskih pogojev investicijskih del ni možno opravljati. 

V drugem tromesečju 1995 so bile opravljene naslednje večje 
skupine investicijskih del: 

- rezkanje asfaltov: 21.122 m2, 
- zalivanje razpok v asfaltih: 60.873 m', 
- obnova talnih označb: 51.424 m2 

- zamenjava odbojnih ograj: 3.400 m' 
- zamenjava 293 kom obvestilnih tabel in znakov ter drugo. 

Konec junija 1995 so bili objavljeni razpisi za sanacije asfalt- 
nih površin, ki se bodo izvajale od 15.9. do 30.10.1995. 

V juniju 1995 je bila podpisana pogodba za sanacijo viadukta 
Ravbarkomanda, ki se je začela v istem mesecu z zaporo 
desnega viadukta v smeri Vrhnika-Postojna in preusmeritvijo 
prometa na levi viadukt. V skladu s pogodbenimi določili je 
skrajni rok za dokončanje sanacije desnega viadukta 
15.5.1996 in levega viadukta 30.10.1996. Zaradi zastojev, ki so 
posledica zapore viadukta, je v času povečanega prometa 
intenzivirano opozarjanje voznikov na možne zastoje preko 
javnih medijev. 

V prvem polletju so bili zaradi ugotavljanja dejanskega stanja 
opravljeni detajlni pregledi naslednjih objektov: 

- viadukt Dramlje, 
- viadukt Devina, 
- most čez Oplotnico, 
- most pred tunelom Karavanke, 
- Štampetov most. 

Na osnovi v letu 1994 opravljenih detaljnih pregledov so bili 
v prvem polletju 1995 opravljeni razpisi za sanacijo: 

- viadukta Unec, 
- viadukta Ivanje selo, 
- železniškega podvoza Derviše, 
- podvoza Unec pod regionalno cesto. 

Izbira najugodnejših ponudnikov bo opravljena do zaključka 
letošnje turistične sezone. 

Stroški investicijskega vzdrževanja (fakturirana realizacija) so 
v prvem polletju 1995 znašali 101,7 mio SIT oz. 16,2 % za to 
obdobje predvidenih stroškov. Poglavitni razlog za nizko 
realizacijo je dejstvo, da se sanacija viadukta Ravbarkomanda 
fii začela v mesecu marcu, kot je bilo predvideno. 

3.3. POBIRANJE CESTNINE 

Za DARS d. d. cestnino pobira Podjetje za vzdrževanje avto- 
cest, s katerim je bila na začetku leta 1995 podpisana 
pogodba za pobiranje cestnine v letu 1995. 

Stroški pobiranja cestnine (fakturirana realizacija) so v prvem 
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polletju 1995 znašali 352,6 mio SIT in so za 60,3 % presegli za 
to obdobje predvidene stroške. 

DARS d. d. je na osnovi zaključkov študije o pobiranju cest- 
nine v Sloveniji, ki je bila zaključena v januarju 1995, pripra- 
vila javni razpis za nabavo in instalacijo sistema za avtomat- 
sko brezgotovinsko plačevanje cestnine. Razpis je bil objav- 
ljen v Uradnem listu RS 18.3.1995. Zaradi dodatnih pojasnje- 
vanj ponudb in preverjanj, izbira najugodnejšega ponudnika 
do konca junija še ni bila zaključena. 

3.4. INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČIH 
AVTOCEST 

V prvem tromesečju 1995 je bil opravljen javni razpis in izbran 
je bil najugodnejši ponudnik za zamenjavo obstoječega 
sistema klic v sili z modernejšim sistemom na odseku med 

avtocestno bazo Postojna in cestninsko postajo Razdrto. 
Vrednost pogodbe je 48 mio SIT. Do konca junija je bila 
večina del iz tega naslova že izvršenih, vendar še ne fakturi- 
ranih. 

Za potrebe rednega spremljanja stanja objektov in za izvaja- 
nje manjših popravil je bilo nabavljeno specialno vozilo 
v vrednosti 48 mio SIT. 

Nabavljena je bila mehanizacija za vzdrževanje kot nadome- 
stilo za dotrajano mehanizacijo v višini 50 mio SIT, poleg tega 
pa je bila nabavljena še dodatna mehanizacija za vzdrževanje 
novih odsekov avtocest (Razdrto-Divača). 

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest (fakturirana 
realizacija) so v prvem polletju 1995 znašale 109,8 mio SIT ali 
45,8 % predvidene višine. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE 

REALIZACIJE V PRVEM POLLETJU 1995 

v 000 SIT 

Opis postavke Planirano 

januar - junij 

1995 

Realizirano 

januar - junij 

1995 

% realizacije 

1. Redno vzdrževanje 438.000 608.094 138,8 

2. Investicijsko vzdrževanje 627.000 101.678 16,2 

3. Stroški pobiranja cestnine 220.000 352.632 160,3 

4. Investicije v osn. sr. obstoj, avtocest 240.000 109.809 45,8 

5. Stroški upravljanja 154.500 143.607 92,9 

6. Odnosi z javnostmi 13.800 3.715 26,9 

7. Razvojne naloge 30.000 0 0,0 

SKUPAJ 1.723.300 1.319.535 76,6 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V OBDOBJU rane realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. 
JANUAR-JUNIJ 1995 v obdobju od 01.01.1995 do 30.06.1995 po postavkah, predvi- 

denih v Programu dela DARS d. d. za leto 1995. 
V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturi- 

POSTAVKA PLAN 

JANUAR - JUNIJ 1995 

REALIZACIJA 

JANUAR - JUNIJ 1995 

% REALIZACIJE 

JANUAR-JUNIJ 1995 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1995 458.000 366.492 80,0 

ODKUPI PO 1995 71.000 0 0,0 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 2.783.091 2.231.027 80,2 

Hoče - Arja vas 
Šentilj - Pesnica 

1.916.591 
866.500 

1.364.306 
866.721 

71,2 
100,0 

PROJEKT 2 - SKUPAJ 2628.500 895.116 34,1 

Arja vas - Vransko 
Vransko - Blagovica 
Blagovica - Šentjakob 

2.460.000 
100.000 
68.500 

857.432 
37.684 

0 

34,9 
37,7 

0,0 

PROJEKT3-SKUPAJ 2.693.300 650.649 24,2 

Zadobrova - Tomačevo 
Šentjakob - Malencc 

918.000 
1.775.300 

92.870 
557.779 

10,1 
31,4 

PROJEKT 4 - SKUPAJ 3.800.959 4.153.694 109,3 

Razdrto - Čebulovica 
Čebulovica - Divača 
Selo - Šempeter 
Divača - Dane 
Dane - Femetiči 

263.500 
1.006.609 
1.315.920 

804.930 
410.000 

182.838 
1.861.071 
1.451.636 

501.803 
156.346 

69,4 
184,9 
110,3 
62,3 
38,1 

DOKONČANJA DEL NA AC 405.000 201.221 49,7 

"INŽENIR" 445 000 453.734 102,0 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 13.284.850 8.951.933 67,4 

FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 154.500 143.607 92,9 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 13.800 3.715 26,9 

RAZVOJNE NALOGE 30000 0 0,0 

REDNO VZDRŽEVANJE 438 000 608.094 138,8 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 627 000 101.678 16,2 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 220.000 352.632 160,3 

INV. V OSN. SRED. OBST.AC 240.000 109.809 45,8 

FINANČNI NAČRT - SKUPAJ 1.723.300 1.319.535 76,6 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

VSE SKUPAJ 15.008.150 10.271.468 68,4 
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PLAN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 
JANUAR-JUNIJ 1995 

PROJEKT4-SKUPAJ 

PROJEKT 3 - SKUPAJ 

PROJEKT 2 - SKUPAJ 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 

ODKUPI PO 1995 

000 SIT 

DOKONČANJA DEL NA A 

PROJ. DOKUMENT. PO 1995 
=?= 

500 000 I 000.000 I 500 000 
=F= 
2000 000 

=4= 
2.500 000 

=F= 
3 000.000 

=F= 
3.500 000 

=F= 
4 000 000 

=? 
4 500 000 

D PLAN ■ REALIZACIJA 

FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

JANUAR-JUNIJ 1995 

1NV. V OSN. SRED. OBST.AC 

STROŠKI POBIRANJA 
CESTNIN 

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE 

REDNO VZDRŽEVANJE 

RAZVOJNE NALOGE 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

STROŠKI UPRAVLJANJA 

o 200.000 

| 

300.000 400 000 
000 SIT 

=? 
700 000 600 000 

□ PLAN ■ REALIZACIJA 

Priloge: 

- terminski plani 

83 

OPOMBA: Terminski plani so navpogled v Glavni pisami 
Državnega zbora RS in pri Odboru DZ za infrastrukturo in 
okolje. 
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Poročilo o 

IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 

PORADI SREDSTEV PO ZAKONU 

0 ZAGOTOVITVI NAMENSKIH 

SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA 

V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1905 

dO 30. 6.1995 

Na podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih sred- 
stev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Slove- 
niji (Uradni list RS, št. 46/93) vlada RS pošilja Poročilo 
o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po 

zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1/1-1995 do 30/ 
6-1995, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 160. 
seji dne 21. septembra 1995. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1995 do 30.6.1995 

V prvih šestih mesecih leta 1995 je bilo na posebni podpartiji 
proračuna Republike Slovenije zbranih 7.917.010.000,00 SIT 
namenskih sredstev, kar predstavlja 99% planirane realizacije 
v prvih šestih mesecih leta 1995. 

PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA OD 1.1. 1995 DO 30. 6. 1995 
Mesec Plan 1995 Realizacija Realizacija v % 
januar 1.204.500.000 1.364.670.000 113 
februar 1.144.700.000 1.306.149.000 114 
marec 1.339.050.000 1.271.827.000 95 
april 1.363.800.000 1.267.145.000 93 
maj 1.398.850.000 1.329.574.000 95 
junij 1.548.350.000 1.377.645.000 89 
Skupaj 1 -6 7.999.250.000 7.917.010.000 99 
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PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA V SIT 

OBDOBJE JAN.-JUNIJ 1995 
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1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja v letu 1994 

Razlika med zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi 
sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1994 znašala 
7.043.770.170 SIT oziroma s pripisanimi obrestmi za leto 1994 
v višini 791.682.227 SIT, skupaj 7.835.453.227 SIT. Konec 
junija 1995 je bilo stanje neporabljenih sredstev bencinskega 
tolarja 7.327.000.000 SIT. V tem znesku so že vključene tudi 
prejete obresti v obdobju od 1.1. 1995 do 30. 6. 1995 v znesku 
422 mio SIT. V primerjavi s stanjem na koncu leta 1994 se je 
znesek neporabljenih sredstev do 30. 6. 1995 zmanjšal za 
506.000.000. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1996. 

2. Prihodki od cestnin od 1.1.1995 do 30. 6.1995 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d. d. za prvo 
polletje leta 1995 so bili predvideni prihodki od cestnin v višini 
2.410.000.000 SIT. Od planiranega zneska je bilo za gradnjo 

avtocest namenjenih 726.700.000 SIT, za vzdrževanje in 
upravljanje avtocest pa 1.376.374.273 SIT. V prvih šestih 
mesecih leta 1995 so bili prilivi na računu DARS d. d. na- 
slednji: 

mesec Plan 1995 Priliv 1995 za gradnjo za 
vzdrževanje 

in upravljanje 
januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 

360.000.000 
350.000.000 
400.000.000 
410.000.000 
440.000.000 
450.000.000 

287.592.042 
279.937.791 
358.397.604 
366.142.838 
400.238.421 
410.765.578 

229.950.000 
168.950.000 
220.950.000 
42.950.000 
9.950.000 

62.950.000 

66.642.042 
110.987.791 
137.447.604 
323.192.838 
390.288.421 
347.815.578 

Skupaj 1-6 2.410 000.000 2.103.074.273 726.700.000 1.376.374.273 

Iz preglednice je razvidno, da so v prvih šestih mesecih leta 
1995 znašali prihodki od cestnin 2.103.074.273 SIT in so bili 
v primerjavi s planom realizirani 87%. Za gradnjo avtocest je 
bilo v skladu s planom namenjenih 726.700.000 SIT, za vzdrže- 
vanje in upravljanje pa 1.376.374.273 SIT. 
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PRIHODKI OD CESTNIN V SIT 

OBDOBJE JAN.-JUNIJ 95 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 -I 

REAL 
.JAN.- 

JUNIJ 95 

PLAN 
JAN.-JUNIJ 

95 

□ ZA GRADNJO S ZA VZDRŽ.IN UPR. 

2.1. Neporabljena sredstva cestnin za financiranje graditve 
avtocest v letu 1994 

V letu 1994 je bilo za financiranje graditve avtocest neporab- 
ljenih sredstev cestnin v višini 967.122.497 SIT. Konec junija 
1995 je bilo neporabljenih sredstev cestnin v višini 
870.171.312 SIT. V primerjavi s stanjem konec leta 1994 se je 
znesek neporabljenih cestnin zmanjšal za 97.000.000 SIT. 

3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1995 do 30. 6.1995 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministr- 
stvo za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS 
d. d. iz naslova investicij za ceste, ter za plačilo projektov in 
odškodnin za zemljišča nakazalo v prvih šestih mesecih leta 
1995 DARS d. d. 8.842.570.000 SIT sredstev. 

Odpoklicna sredstva bencinskega tolarja v obdobju od 1. 1 
1995 do 30. 6. 1995: 

datum priliva 
6. 1. 

16. 
20. 1. 
24. 1. 

9. 2. 
13. 2. 
20. 2. 
23. 2. 
16. 3. 
20. 3. 
22. 3. 

5. 4. 
13. 4. 
21. 4. 
26. 4. 

5. 5. 
22. 5. 
26. 5. 
13. 6. 
22. 6. 
27. 6. 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

znesek 
200.000.000 
300.000.000 
500.000.000 
450.000.000 
400.000.000 
200.000.000 
500.000.000 
450.000.000 
680.000.000 
250.000.000 
600.000.000 
300.000.000 
200.000.000 
450.000.000 
570.000.000 
200.000.000 
550.000.000 
492.570.000 
250.000.000 
900.000.000 
400.000.000 

SKUPAJ 8.842.570.000 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d. d. so bila 
v prvih šestih mesecih leta 1995 za investicije na posameznih 
projektih na osnovi izstavljenih faktur porabljena naslednja 
sredstva: 
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FAKTURIRANA REALIZACIJE V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1995 

PLANIRANO FAKTURIRANO % 
AC ODSEK JAN.- JUNIJ 95 JAN.- JUNIJ 95 REAL. 

ŠENTILJ PESNICA 866.500.000,00 866.720.323 100 
HOČE ARJA VAS 1.916.591.000,00 1.364.304.852 71 

SKUPAJ PROJEKT 1 2.783.091.000,00 2.231.025.175,00 80 

ARJA VAS VRANSKO 2.460.000.000,00 857.432.753 35 

VRANSKO BLAGOVICA 100.000.000,00 37.683.158 38 

BLAGOVICA ŠENTJAKOB 68.500.000,00 0 0 

SKUPAJ PROJEKT 2 2.628.500.000,00 895.115.911,10 34 

MALENCE ŠENTJAKOB 1.775.300.000,00 557.780.190 31 

ZADOBROVA TOMAČEVO 918.000.000,00 92.870.115 10 

SKUPAJ PROJEKT 3 2.693.300.000,00 650.650.304,85 24 

ČEBULOVICA DIVAČA 1.006.609.000,00 1.861.072.086 185 

DIVAČA DANE 804.930.000,00 501.803.070 62 

DANE FERNETIČI 410.000.000,00 156.345.020 38 

SELO ŠEMPETER 1.315.920.000,00 1.451.635.356 110 

RAZDRTO ČEB.VIADUKTA 263.500.000,00 182.837.920 69 

SKUPAJ PROJEKT 4 3.800.959.000,00 4.153.693.451,10 109 

SKUPAJ NOVE INVESTIC 11.905.850.000,00 7.930.484.842,05 67 

DOKANČANJE DEL NA A 405.000.000,00 201.220.687 50 

STUDIJE PO L.95 458.000.000,00 366.491.564 80 

ODŠKODNINE PO LETU 9 71.000.000,00 

D D C - "INŽENIR" 445.000.000,00 453.733.695 102 

SKUPAJ JANUAR - JUNIJ 13.284.850.000,00 8.951.930.788 67 
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4. Koriščenje tujih posojil 

V Planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1995 je bilo 
predvideno koriščenje posojil dveh tujih bank: Evropske 
banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske 
banke (EIB). 

Za financiranje gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj 
- Pesnica je bila 13. maja 1994 podpisana finančna pogodba 
z EBRD v višini 32.100.000 USD. V lanskem letu je bil kredit 
koriščen v višini 40.592.889,60 SIT. 

V prvem polletju 1995 je bil kredit koriščen v višini 
289.709.060 SIT. 

Finančna pogodba z EIB v višini 28.000.000 ECU je bila 
sklenjena z namenom financiranja gradbenih del (42%) na 
odsekih AC Zadobrova - Tomačevo, Malence - Šentjakob, 
Blagovica in Arja vas - Vransko. Podpisana je bila 11. julija 
1994, vendar kredit še ni operativen. 

KORIŠČENJE TUJIH POSOJIL OD 1. 1. 1995 DO 30. 6. 1995 
Plan Realizacija 

januar-junij 1995 januar-junij 1995 Realizacija 
 v 000 SIT v 000 USD v 000 SIT v 000 USD v% 
Kredit EBRD 925.586 7120 289.709 £593 313 
Kredit EIB 1 853.102 1 4.255 0 0 0 
Skupaj 2.778.688 21.375 289.709 2^593 3U 

Plan in realizacija koriščenja tujih posojil 
v obdobju januar-junij 1995 

H 
So □ PLAN 

■ REALIZACIJA 

Kredit EBRD Kredit EIB 

5. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - sredstva 
za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji v prvem polletju 
1995 

V prvem polletju letošnjega leta je bilo pri bankah v povprečju 
vezano 7,4 milijarde tolarjev sredstev bencinskega tolarja. 
Namenska poraba sredstev bencinskega tolarja je bila v vseh 
mesecih nekoliko višja od tekočih prilivov iz proračuna, na 
podlagi česar so se depoziti iz teh sredstev do 30. 6. 1995, 
v primerjavi s koncem leta 1994, znižali za 506 milijonov 
tolarjev. 

Do aprila so bili vsi depoziti iz sredstev bencinskega tolarja 
vezani na rok, od maja dalje pa je bilo, za tekoče zagotavljanje 
manjših nepredvidenih potreb DARS, na odpoklic vezanih 100 
milijonov tolarjev. Povprečno 6,5 milijarde tolarjev oziroma 
88,3% vseh depozitov je bilo plasirano nad en mesec, 0,9 
milijarde tolarjev oziroma 11,4% vseh plasiranih sredstev, ki 
so bila, po oceni DARS, namenjena namenski porabi med 
mesecem, pa je Zakladnica deponirala do enega meseca. 
Delež depozitov na odpoklic je predstavljal 0,3%. 

Članicam konzorcija DARS je bilo konec junija 1995 plasirano 
2.705 milijonov tolarjev ali 37% vseh sredstev bencinskega 
tolarja, od tega pri: 
Banka mio SIT delež v % 
Novi Kreditni banki Maribor 
Novi Ljubljanski banki 
Banki Celje 
SKB Banki 
Banki Vipa 

960 
940 
110 
625 

70 

35,5 
34,7% 

4,1% 
23,1% 

2,6% 
Pri deponiranju likvidnostnih presežkov je Zakladnica upošte- 
vala 29. 11. 1994 sprejet Sklep Vlade RS o naložbah likvid- 
nostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja in 

o pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji, na podlagi kate- 
rega so za deponirana sredstva bencinskega tolarja veljale 
naslednje obrestne mere: 

1.1. do 1.2. do 1.5. do 15. 5. do 1. 6. do 
rok 31. 1. 95 30. 4. 95 14. 5. 95 31. 5. 95 30. 6. 95 
- na odpoklic 1% p. a 2,4% p. a.2,4% p. a. 
- vezava do 15 dni R+1% R+0,7% - 
- vezava do 30 dni R+2% R+1,5% 1,2% p. a.5,4 p. a. 4,3% p. a. 
- vezava nad 31 dniR+4,65% R+4,6% R+4,4% R+4,4% R+4,4% 

V povprečju je bila za deponirana sredstva bencinskega 
tolarja v januarju dosežena realna obrestna mera v višini 
4,42%, v februarju 4,36%, v marcu 4,18%, aprilu 4,42%, v maju 
3,71% ter v juniju 3,55%. 

Od januarja do junija so se, na račun plačanih obresti za 
deponirana sredstva bencinskega tolarja, sredstva na podpar- 
tiji proračuna - izgradnja avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji povečala za 422 milijonov tolarjev. 

v mio SIT 
Opis Stanje 

31.12.94 31. 3. 95 30. 6.95 
Razlika 
4-2 4-3 

1 
Priliv iz proračuna 
Prejete obresti za depozite 
Poraba za namene DARS 
Depoziti pri bankah 

vrsta depozitov 
- na odpoklic 
- vezani depoziti 

14.494 19.437 23.411 
791 1.135 1.213 

8.450 12.980 17.293 
7.833 7.590 7.327 
Povprečno stanje 

dec 94 marec 95 junij 95 
0 0 100 

7.372 7.487 7.139 

7.917 3.974 
422 78 

8.843 4.313 
- 506 - 263 

Razlika 
jun-dec jun-mar 

100 100 
•233 - 348 

SKUPAJ 7.372 7.487 7.239 - 133 ■248 
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Poročilo o 

PROBLEMATIKI IZKLOPA 

SREDNJEVALOVNIH ODDAJNIKOV NA 

BELEM KRIŽU IN NEMČAVCIH 

Na podlagi sklepa 34. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 28/7-1995 vlada Republike Slovenije 

- Poročilo o problematiki izklopa srednjevalovnih oddaj- 
nikov na Belem Križu in Nemčavcih. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

Državni zbor RS je ob obravnavi 37. točke 34. seje Državnega 
zbora dne 28. 7.1995 sprejel sklep, s katerim poziva Vlado RS 
in člane Sveta RTV Slovenija, ki jih je imenoval Državni zbor 
RS, da pripravijo poročilo o tej problematiki in ga čimprej 
predložijo Državnemu zboru. 

1. UVOD 

Vodstvo RTV Slovenija se je na kolegiju dne 5. julija letos 
- spričo težkega finančnega položaja javnega zavoda v letu 
1995 - odločilo za izvajanje nekaterih varčevalnih ukrepov. 

Eden izmed ukrepov je bila tudi redukcija oddajanja signalov 
na srednjem valu, ki ga je vodstvo RTV Slovenija sprejelo 18. 
julija, napovedalo pa na seji Sveta RTV Slovenija dne 14. julija 
letos. 

Razlogi za ta ukrep (izklop srednjevalovnih oddajnikov 
v Domžalah, na Belem Križu in Nemčavcih), ki jih navaja RTV 
Slovenija, so bili zlasti: 

- graditev bolj kakovostne mreže na FM-UKV področju; 
- odprava dvojnega prekrivanja signalov z istim programom; 
- zmanjšanje stroškov, ki so na SV bistveno višji kot na FM- 
UKV področju; 
- zmanjšanje elektromagnetnega sevanja blizu naseljenih 
krajev na dovoljeno raven. 

Pogoj za izvedbo izklopa SV oddajnikov je bila ocena RTV 
Slovenija, da poslušalci v Sloveniji, zamejski Slovenci v Italiji 
in Avstriji in na Madžarskem ter drugi Slovenci, ki živijo ' 
v tujini, ne bodo prikrajšani za poslušanje 1., 2. in 3. radij- 
skega programa RTV Slovenija ter programov za italijansko in 
madžarsko narodnost v Sloveniji. 

Izklop treh SV oddajnikov bi po izračun RTV Slovenija pome- 
nil letni prihranek 32,8 mio SIT. 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega 
zbora in njegovih delovnih teles sodeloval: 

- Borut ŠUKLJE, direktor Urada Vlade Republike Slove- 
nije za informiranje. 

Spričo številnih protestov in negativnih odmevov v javnosti, 
tako v Sloveniji kot v sosednjih državah, Madžarski, Italiji in na 
Hrvaškem ter na podlagi sklepa 12. redne seje Sveta RTV 
Slovenija z dne 7. septembra letos, ki je zahteval, da se na SV 
oddajniškem omrežju takoj vzpostavi stanje pred sredo 18. 
julija letos, je direktor radijskih programov RTV Slovenija dne 
8. septembra odredil takojšen vklop vseh treh SV oddajnikov. 

Ponovnemu vklopu SV oddajnika na Belem Križu izrecno 
nasprotuje Občinski Svet Občine Piran (Sklep 4. izredne seje 
dne 17. 8. 1995), skoraj 700 krajanov podpisnikov posebne 
peticije pa je zahtevalo, da se SV oddajnik ugasne ali umakne 
z Belega Križa. 

Vlada ugotavlja, da so bila s ponovnim vklopom SV oddajni- 
kov uresničena tudi prizadevanja Vlade oz. Urada Vlade za 
informiranje in Urada RS za narodnosti (z dne 21. julija letos), 
naj RTV Slovenija ohrani že doseženo raven pravic narodnosti 
na področju informiranja. 

Ne glede na trenutno stanje je Vlada dodatno preučila pravni 
položaj in posledice, ki so nastale ob izklopu SV oddajnikov: 

2. Pravni okvir delovanja RTV Slovenija 

Zakon o radioteleviziji Slovenija (uradni list RS, št. 18/94) 
določa, da javni zavod RTV Slovenija opravlja javno službo na 
področju radijske in televizijske dejavnosti (1. člen). 

Javna služba po tem zakonu (3. člen) obsega med drugim 
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje »po enega radijskega 
oziroma televizijskega programa za italijansko oz. madžarsko 
narodno skupnost (narodnostni program)« ter »radijskih ozi- 
roma televizijskih programov za slovenske narodne manjšine 
v sosednjih državah«. 

V 3. členu je tudi določeno, da programe za slovenske 
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narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek regi- 
onalnih centrov v Mariboru, Kopru in Lendavi ter preko lokal- 
nih programov Murski val Murska Sobota in Koroški radio 
Slovenj Gradec. 

V 5. členu zakona je predpisano, da mora narodnostni pro- 
gram pokrivati najmanj 90% ozemlja Republike Slovenije, kjer 
živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti. 

V narodnostnih programih RTV Slovenija zagotavlja »uresni- 
čevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega 
obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim 
narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov itali- 
janskega oz. madžarskega naroda v narodnostne programe«. 

11. člen zakona o RTV Slovenija opredeljuje naloge OE oddaj- 
niki in zveze in med drugim določa, da skrbi za »zagotavljanje 
vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih 
nekomercialnih programov na območjih, kjer živi slovenska 
narodna manjšina, v skladu z meddržavnimi pogodbami«. 

Zakon torej taksativno določa vrste in število programov RTV 
Slovenija in opredeljuje njihovo teritorialno razsežnost na 
območju Slovenije; za pokrivanje ozemlja sosednjih držav je 
praviloma potreben meddržavni dogovor (razen za SV ob- 
močje). 

3. Tehnična ocena slišnosti 

Na podlagi meritev, ki jih je opravila RTV Slovenija in po 
podatkih Uprave RS za telekomunikacije, je slišnost radijskih 
programov na FM-UKV področju naslednja: 

a) italijanski radijski program Radia Koper-Capodistria 

- s signalom z Nanosa na 103,1 Mhz je delno pokrito območje 
med Tržičem, Gorico, Vidmom do reke Tilment (okoli 80%), 
mesti Videm in Palmanova pa preko 90%. Slabše je pokrito 
območje Trsta, med Miljami in Tržičem (signal iz Tinjana na 
98,9 Mhz in iz Belega Križa na 97,7 Mhz); z zunanjo usmerjeno 
sprejemno anteno je možen zadovoljiv sprejem (80%). Sliš- 
nost tega programa v Italiji je na UKV področju bistveno 
manjša kot na srednjem valu; 

- na narodnostno mešanem območju v občinah Piran, Koper, 
Izola je povsod možno sprejemati signal vsaj z ene od treh 
oddajniških točk (Beli Križ - 97,7 Mhz, Tinjan - 98,9 Mhz ali 
Nanos - 103,1 Mhz). Težave so samo v delu naselja Pramen- 
čan in manjšem delu Pirana, kjer pa je možno izboljšati 
sprejem z zunanjo sprejemno anteno. Pokritost prebivalstva 
s tem programom na območju, kjer živi italijanska narodna 
skupnost, je po podatkih RTV Slovenija 95% oziroma pokrito 
je najmanj 90% ozemlja, kjer živi italijanska narodna skup- 
nost; 

b) madžarski radijski program (MMR) 

- ob izklopu SV oddajnika v Murski Soboti (Nemčavci) se je 
pojavila ena »siva lisa« pod Lendavsko goro. To »liso« je RTV 
Slovenija odpravila s postavitvijo miniaturnega UKV pretvor- 
nika v Dolnjem Lakušu na frekvenci 103,3 Mhz. Opravljene 
meritve kažejo, da je program za madžarsko narodno skup- 
nost slišen zelo dobro na celotnem območju, kjer le-ta živi, 
zmanjšana pa je njegova slišnost na Madžarskem. Pokrito je 
najmanj 90% ozemlja, kjer živi madžarska narodnost. 

c) Murski val (v slovenskem jeziku) 

Radijski program Podjetja za informiranje iz Murske Sobote 
se dobro sliši v Prekmurju, bistveno pa se poslabšala slišnost 
v Porabju, kjer UKV signal seže le malo čez mejo. 

d) 1. in 2. radijski program RTV Slovenija 

Sprejem obeh programov v Porablju je zadovoljiv 

4. Sklepne ugotovitve 

4.1. 

Republika Slovenija je z ustavo in zakoni zajamčila manjši- 
nama visoko raven zaščite na vseh področjih, ki so življenj- 
skega pomena za njun obstoj in jima priznala položaj sub- 
jekta, ki soodloča o vseh vprašanjih, ki ju zadevajo. Tako je 
zagotovljeno soodločanje predstavnikov manjšine na vseh 
ravneh, od občine do državnega zbora, pa tudi v programskih 
svetih RTV Slovenija; vgrajeni so mehanizmi, prek katerih 
lahko narodni skupnosti aktivno soodločata o svojih inte- 
resih. 

Ukrep, ki ga je sprejelo vodstvo RTV Slovenija in nesporno 
zadeva interese narodnih manjšin v Sloveniji, pa je te mahe- 
nizme obšel in ni omogočil narodnostima, da bi bili o teh 
ukrepih vsaj pravočasno obveščeni, če o njih že nista soodlo- 
čali. O teh ukrepih pa bi morala nenazadnje biti pravočasno 
obveščena tudi širša zainteresirana javnost. 

4.2. 

Kljub dejstvu, da je ukrep posegel v že doseženo raven manj- 
šinskih pravic in s tem povzročil politično škodo, ni mogoče 
v celoti soglašati s trditvami, da je RTV Slovenija s tem 
ukrepom kršila ustavo in zakon o RTV Slovenija: z UKV 
signalom je namreč pokritih najmanj 90% ozemlja, kjer živita 
narodni skupnosti, kar je v skladu z zakonom. 

Prav tako zakon o RTV Slovenija izrecno ne nalaga RTV 
Slovenija, da zagotavlja slišnost narodnostnih programov 
v sosednjih državah; določila o povezovanju narodnih skup- 
nosti z matičnim narodom je treba namreč razumeti predvsem 
kot različne možne oblike programskega sodelovanja in vse- 
binsko bogatitev narodnostnega programa pa tudi sodelova- 
nja narodnosti v programih matične države, ne pa kot zakon- 
sko obveznost RTV Slovenija, da izključno z lastnimi sredstvi 
oziroma iz sredstev RTV naročnine financira razširjanje 
narodnostnega programa (namenjen pripadnikom narodne 
skupnosti, ki živijo v Sloveniji), na ozemlju sosednjih držav. 

Z izklopom SV oddajnika na Nemčavcih je sprejem programa, 
namenjenega Slovencem v Porabju, skorajda onemogočen, 
kar je v nasprotju z zakonsko obveznostjo RTV Slovenija, da 
zagotavlja oddajanje programa Murski val, namenjenega Slo- 
vencem v Porabju. 

5. Predlogi 

- Vlada predlaga RTV Slovenija, da zmanjša sevalno moč 
sedanjih SV oddajnikov (razen v Murski Soboti) oziroma se 
zavzema za postopno uvajanje FM signala, ki je bolj kakovo- 
sten in cenejši, ob upoštevanju z zakonom zagotovljenih 
pravic narodnosti. 

- Vlada bo, v sodelovanju z RTV Slovenija, preučila možnost 
sklenitve ustreznih meddržavnih sporazumov z Italijo, Hrva- 
ško in Madžarsko za pokrivanje ozemlja z radijskimi in TV 
signali RTV Slovenija, še posebej s programi, namenjenimi 
Slovencem v zamejstvu; 

- Vlada si bo prizadevala v državnem poračunu zagotoviti 
potrebna finančna sredstva za sofinanciranje narodnostnih 
programov, programov za Slovence v zamejstvu, programov 
za tujino ter za vzdrževanje in obratovanje RTV infrastrukture, 
potrebne za oddajanje teh programov. 

- Vlada ugotavlja, da zaplet v zvezi z oddajniki ponovno 
opozarja na neustreznost sedanje zakonske ureditve, po 
kateri so Oddajniki in zveze organizacijska enota Javnega 
zavoda RTV Slovenija; RTV infrastruktura, ki je namenjena 
vsem uporabnikom v Sloveniji, bi se morala organizirati kot 
javno podjetje za opravljanje javne gospodarske službe (v 
okviru rešitev zakona o telekomunikacijah, ki je pripravljen za 
drugo obravnavo v Državnem zboru). 
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/ 
Pojasnilo ravnanja Sveta RTV v zvezi z odklopom oddajnikov 

Podpisani Igor Lukšič, član sveta RTV Slovenija izvoljen 
v državnem zboru vam v zvezi z vašo prošnjo v zvezi s stališči 
Sveta RTV do izklopa srednjevalovnih oddajnikov na Belem 
Križu, v Domžalah in v Nemčevcih sporočam naslednje: 

1. Svet RTV Slovenija ni sprejel nobenega sklepa, ki bi od 
vodstva RTV Slovenija zahteval izklop omenjenih oddajnikov, 
je pa načelno podprl ukrepe vodstva RTV v smeri varčevanja 
za odpravo izgube. 

2. Ko so bili po nalogu vodstva RTV Slovenija 18. 7. 1995 
oddajniki na Belem Križu, v Nemčevcih in v Domžalah izklop- 
ljeni, se je 21. 7. 1995 svet sestal na 2. izredni (korespon- 
denčni) seji in s trinajstimi podpisi za to je z večino glasov 
članov sveta, pozval vodstvo, da »na srednjevalovnem oddaj- 
niškem omrežju (se) takoj vzpostavi stanje pred sredo 18. 7. 
1995«. Vodstvo sklepa ni upoštevalo. 

3. Svet RTV Slovenija je na svoji 12. redni seji 11. 9. 1995 
ponovno potrdil sklep izredne dopisne seje. 

4. Na naslednji 13. redni seji sveta RTV 21. 9. 1995 je direktor 
RTV Slovenija g. Žarko Petan poročal svetu, da so oddajniki 
priklopljeni. 

Igor Lukšič 
zadolžen za stike med svetniki, izvoljenimi v 

Državnem zboru in vodstvom Državnega zbora 

V Ljubljani, 25. septembra 1995 

P. S. 

Z administracijo Sveta RTV smo se dogovorili, da vam bo 
dostavila ustrezno dokumentacijo v zvezi z izklopom in priklo- 
pom oddajnikov. 

BELEŽKE: 
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PREDLOG ZA SPREJEM ORVEZNE 

RAZLAGE 3. ODSTAVKA 36. F ČLENA 

ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH, KI 

DOLOČA ODPRAVNINO TRAJNO 

PRESEŽNIM DELAVCEM (URADNI LIST 

RS, 14/91,5/91 IN 71/93) 

- EPA 1252 

Drago Šiftar, poslanec SDSS 

Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora dajem 
predlog za sprejem obvezne razlage 3. odstavka 36. f člena 
Zakona o delovnih razmerjih, ki naj se glasi: 

»Organizacija oz. delodajalec je dolžna izplačati delavcu, ki 
je zaposlen v organizaciji oz. pri delodajalcu najmanj dve 
leti, odpravnino v višini najmanj polovico njegove pov- 
prečne BRUTO plače v zadnjih treh mesecih, za vsako leto 
dela v organizaciji oz. pri delodajalcu«. 

Obrazložitev 

V 3. odstavku 36. f člena Zakona o delovnih razmerjih je 
določeno, da je organizacija oz. delodajalec dolžna izplačati 
trajno presežnemu delavcu, ki dela v organizaciji oz. pri 
delodajalcu najmanj dve leti, odpravnino v višini najmanj 
polovico njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih, za 
vsako leto dela v organizaciji oz. pri delodajalcu. 

Izraz »plača« v citiranem členu ni definiran v smislu ali gre za 
neto ali bruto kategorijo. Posledica tega je, da so izvršni 
organi države prevzeli vlogo razlagalca zakona. Tako so Mini- 
strstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za 
finance in Sodišče združenega dela (primer: odločba SP 785/ 
2 z dne 18. 6. 1992) sprejeli stališče, da se trajno presežnim 
delavcem izplača odpravnina na osnovi delavčeve trimesečne 
povprečne neto plače. Omenjeno stališče se tudi uporablja 

v sodni praksi Delovnih in socialnih sodišč Republike Slove- 
nije. 

Predlagatelj menim, da stališče izvršnih organov države ni 
pravilno. Pri tem se sklicujem na kontinuiteto zakonodaje, ki 
je delavčev osebnih dohodek pojmoval kot njegovo celovito 
osebno lastnino, katere posamezne dele je v takoimenovani 
svobodni menjavi dela menjaval za zdravstveno, pokojninsko, 
invalidsko zavarovanje in drugo. 

Sedaj veljavna zakonodaja definicije osebnega dohodka ni 
spremenila. Le Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih (Ur. I. RS 71/93) v 13. členu določa, da se 
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita 
z besedo »plača«. Torej le nadomesti, ne pa tudi vsebinsko 
spremeni. 

Opozarjam tudi na prakso kolektivnih pogodb, v katerih se 
pod izrazi »izhodiščna plača«, »osnovna plača« in »plača« 
striktno razumejo bruto kategorije. Enako se tudi v Socialnem 
sporazumu za leto 1995, Dogovoru o politiki plač in drugih 
prejemkov v gospodarstvu (Ur. I. RS 22/95) ter Zakonu o izva- 
janju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov v gospo- 
darstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in 
najvišji dejanski plači (Ur. I. RS 29/95) izraz »plača« razume 
kot bruto plača. 

Enako je tudi v vseh državah Evropske unije, kjer je plača 
dosledno pojmovana kot bruto plača. 

Zaradi navedenih dejstev predlagam, da Državni zbor sprejme 
obvezno razlago citiranega člena, kot jo predlagam. 
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PREDLOG ZA SPREJEM ORVEZNE 

RAZLAGE 5. ČLENA ZAKONA 

O DENACIONALIZACIJI 

- EPA 1254 

Jožef Kocuvan, poslanec SKD 

Na podlagi 208. člena Poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/91), dajem predlog za 
sprejem obvezne razlage 5. člena Zakona o denacionaliza- 
ciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odločba US, 13/93 
- odločba US in 31/93, ki naj se glasi: 

»Za upravičenca do denacionalizacije po tem členu se šteje 
tudi fizična oseba, katere stvari ali premoženje so prešle 
v državno last v izvršilnem postopku, izpeljanem zaradi 
neplačanih davkov na podlagi očitno previsokega davčnega 
odmernega izkaza, ki je bil očitna posledica nepristanka 
fizične osebe na sklenitev vsiljevanega ji pravnega posla.« 

Obrazložitev 

Splošno je znano, da se je proti kmetom po vojni vsaj do leta 

1954 ravnalo z grožnjami, če ne pristopijo v zadrugo. To se je 
izvajalo z zvijačo določenimi davki in raznimi grožnjami 
z zaporom z namenom omehčati »kulake« za zadrugo. 

Davčne obveznosti so se trmastim kmetom čez noč podvoiile 
in potrojile ali pa so se zneskom kar pripisale ničle. Ker kmet 
v 48 urah ni mogel plačati davka, se je premoženje rubilo in 
prodajalo na dražbi. Cenilec premoženja je bil uslužbenec 
okraja, okraj sam pa je bil upnik in zdražitelj na dražbi. Tudi 
v tem se vidi nezakonitost in zvijačnost upnika. 

Verjamem, da je bil namen zakonodajalca, ob pripravi in 
sprejemu Zakona o denacionalizaciji, da se nekoč odvzeto 
premoženje pravično vrne upravičencem ali njihovim pravnim 
dedičem tako, kot je to napisano v Zakonu o denacionaliza- 
ciji. Zakonodajalec verjetno ni bil seznanjen z dogodki, ki so 
se zgodili na ljutomerskem in ptujskem področju, ko je bilo 
odvzeto premoženje zaradi neplačila očitno previsokega 
davka in nezakonite dražbe zaradi nepristanka fizične osebe 
na sklenitev pravnega posla, ki se mu je le ta upirala. 

poročevalec, št. 42 100 



MNENJE ODBORA ZA NOTRANJO 

POLITIKO IN PRAVOSODJE H GRADIVU 

»OCENA MOŽNOSTI RAZŠIRITVE 

POORLASTIL CARINSKE SLUŽRE ZA 

OPRAVLJANJE MEJNE KONTROLE NA 

MEJNIH PREHODIH« 

- k EPI 621 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo poli- 
tiko in pravosodje je na seji dne 13/9-1995, obravnaval gradivo 
»Ocena možnosti razširitve pooblastil carinske službe za 
opravljanje mejne kontrole na mejnih prehodih«, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Repu- 
blike Slovenije na podlagi sklepa, sprejetega na 25. seji Držav- 
nega zbora, dne 8/11-1994, ob obravnavi predloga carinskega 
zakona (druga obravnava). 

Ob tem je bil odbor seznanjen še s sklepi Vlade RS k predlože- 
nemu gradivu, ter s predlogom sklepa poslanske skupine 
SND (Sašo Lap). 

Državni zbor je s sklepom naložil Vladi RS, da pripravi predlog 
sprememb zakona o carinski službi in zakona o prehodu 
državne meje, s katerim se bodo razširila pooblastila carinske 
službe na mejnih prehodih tako, da bo prevzela od Ministrstva 
za notranje zadeve rutinsko kontrolo prehoda meje; predlog 
sprememb naj bi vlada predložila Državnemu zboru v roku 
šestih mesecev. V zvezi s tem je vlada ob obravnavi poročila 
o problematiki pri delu policijskih in carinskih organov na 
mejnih predhodih že v mesecu aprilu 1994 sprejela sklep, da 
se pred vsako nadaljnjo reorganizacijo mejnih služb in preno- 
som pristojnosti z ene službe na drugo izdela celovita infor- 
macija o stroških oz. prihrankih, varnostnih vidikih, integracij- 
skih procesih Slovenije ter o prednosti za potnike oz. hitrejše 
odvijanje prometa. V skladu z navedenim so Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Carinska uprava RS 
pri pripravi informacije ugotovili, da obstojajo pomembni 
razlogi, ki nasprotujejo razširitvi pooblastil carinske službe in 
ki so podrobneje obrazloženi in prikazani v gradivu. Izhajajoč 
iz tega pripravljalci gradiva tudi ocenjujejo, da je smiselna in 

potrebna prehodna obravnava te informacije v Državnem 
zboru še preden vlada predloži spremembe in dopolnitve 
konkretnih zakonov. 

Odbor je v razpravi podprl priložene sklepe Vlade RS, s kate- 
rimi se vlada strinja z ugotovitvami in ocenami Ministrstva za 
notranje zadeve, Ministrstva za finance in Carinske uprave 
Republike Slovenije, da obstoje utemeljeni razlogi razvojne, 
varnostne, kadrovske in tehnične narave, da se ne širijo poo- 
blastila carinske službe v smislu prenosa kontrole prehajanja 
državne meje iz organov za notranje zadeve na carinske 
organe. Ob tem pa je vlada zadolžila navedene institucije, da 
svojo organizacijo in delo na mejnih prehodih prilagajajo 
evropskim standardom mejne kontrole, kar je odbor v celoti 
podprl. 

Ker odbor ni imel dodatnih pobud in predlogov, je ob zak- 
ljučku razprave sprejel naslednje 

stališče 

Odbor za notranjo politiko in pravosodje podpira sklepe 
Vlade Republike Slovenije, ki jih je sprejela na seji dne 1/6- 
1995, ob obravnavi gradiva »Ocena možnosti razširitve poo- 
blastil carinske službe za opravljanje mejne kontrole na mej- 
nih prehodih«. 

Ustrezne strokovne službe vlade bi morale o tem tudi podati 
svoje mnenje in če bi prišlo do sprememb, bi bilo treba 
predlagati konkretne spremembe zakonov, ki bi bili predlo- 
ženi v obravnavo in odločanje Državnemu zboru oziroma 
pristojnemu delovnemu telesu. 
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POPRAVEK 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v Državni zbor 
poslala redakcijske popravke, ki se nanašajo na Letno 
poročilo o delu za leto 1994 in na Finančni načrt za leto 
1995, objavljena v Poročevalcu št. 36, z dne 8. 8.1995. 

Na podlagi 9. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list 
RS, št. 18/94) objavljamo omenjene popravke. 

Dne 28. 7. 1995 smo Državnemu zboru Republike Slove- 
nije posredovali v potrditev naslednje akte: 

- Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 
1994 
- Poročilo o finančnem poslovanju v letu 1994 
- Letno poročilo o delu za leto 1994 
- Finančni načrt za leto 1995 

Pri ponovnem pregledu navedenih aktov, objavljenih 
v Poročevalcu št. 36 z dne 8. 8. 1995 (EPA 1205), smo 
ugotovili, da so se pri pripravi gradiva v tekstu pojavile 
posamične napake, ki utegnejo vplivati na razumevanje 
besedila. Zato v nadaljevanju posebej opozarjamo na te 
napake, oz. predlagamo popravke in dopolnitve teksta na 
mestih, kjer je do napake prišlo. Gre za popravke, ki so 
izključno tehnične oz. redakcijske narave. 

Redakcijski popravki: 

1. Letno poročilo o delu za leto 1994 

1.1. V II. poglavju Delo Agencije v letu 1994, podpoglavju 
B. Izdaja dovoljenj, 1. Izdaja dovoljenj za poslovanje 
finančnih institucij, se pod zaporedno številko 9. seznama 
družb za upravljanje nahaja Intara S&P, d. o. o., Dunajska 
51, Ljubljana, ki ji pripadata pooblaščeni investicijski 
družbi: 
- 11. Mercata PID, d. d., 7.000,000.000 SIT 
- 12. Mercata 1 PID, d. d., 5.000,000.000 SIT 

V gradivu, objavljenem v Poročevalcu (str. 50) je pomo- 
toma obakrat (pod 11. in 12.) navedeno isto ime pooblaš- 
čene investicijske družbe: Mercata 1 PID. 

1.2. V istem podpoglavju kot zgoraj se pod zaporedno 
številko 22 nahaja Triglav DU, d. o. o., ki je ustanovila - 38. 
Triglav PID za Ljubljano in Zasavje, d. d., 6.850,000.000 
SIT, 
- 39. Triglav PID za Dolenjsko in Posavje d. d., 
3.371,400.000 SIT 

V objavljenem gradivu je napaka v računalniškem izpisu 
pri navedbi osnovnega kapitala PID pod št. 38. in 39. 

1.2. V zadnjem odstavku tega podpoglavja pod b) - se 
spremeni drugi stavek, ki se glasi: »Agencija je izdala 
dovoljenja za poslovanje oziroma pozitivna mnenja 48 
borzno posredniških družb, od tega...« tako, da se glasi: 
»Agencija je izdala 47 dovoljenj za poslovanje oziroma 
pozitivnih mnenj, od tega...« 

2. Finančni načrt za leto 1995 

2.1. V drugem oddelku pod naslovom »Načrtovani pri- 
hodki v letu 1995« se v prvem stavku drugega odstavka 
številka« 177.133 tisoč SIT« nadomesti s številko »167.133 
tisoč SIT« 

2.2. V tretjem oddelku pod naslovom »Osebni dohodki, 
davki in nadomestila« se v prvem stavku številka »128.286 
tisoč SIT« nadomesti s številko »128.284 tisoč SIT«. 

2.3. V tabeli »Načrt bilance prihodkov in odhodkov v letu 
1995« se v vrstici »Skupaj materialni odhodki in amortiza- 
cija« številka »70,678.000« nadomesti s številko 
»79,678.000«. 

Za naštete napake se opravičujemo. 

mag. Igor Kušar 
direktor 
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